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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 
 

                                               

Încheiat astăzi 29.04.2020 în şedinţa ordinară a Consiliului Local  al oraşului 

Boldeşti-Scăeni, la care au participat 16 consilieri din totalul de 17 consilieri în 

funcţie.   

Convocarea consilierilor la şedinţă s-a făcut prin Dispoziţia primarului                  

nr. 148/23.04.2020 şi în scris prin Convocator nr. 4767/23.04.2020.  

La lucrările şedinţei mai participă: d-na secretar general Tudor Florina Neli. 

Şedinţa de consiliu este prezidată de dl Predea Gheorghe care a fost ales în 

unanimitate de voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile martie şi aprilie. 

Şedinţa se desfăşoară prin mijloace electronice, prin intermediul aplicaţiei 

„Zoom”. 
 

Dl primar supune aprobării proiectul ordinii de zi, acesta se aprobă în 

unanimitate de voturi. 
  

Se trece la primul punct al ordinii de zi : Aprobarea procesului-verbal al 

şedinţei extraordinare a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 13.04.2020. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate. 

D-na secretar Tudor Florina Neli supune la vot procesului-verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 13.04.2020, care se 

aprobă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic 

„Teodor Diamant” oraşul Boldeşti-Scăeni la data de 31.03.2020. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic „Teodor Diamant” oraşul 

Boldeşti-Scăeni la data de 31.03.2020 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale „Mihai 

Viteazul” oraşul  Boldeşti-Scăeni la data de 31.03.2020. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 
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Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” oraşul  

Boldeşti-Scăeni la data de 31.03.2020 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contului de execuţie a bugetului  de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale Nr. 2 

oraşul  Boldeşti-Scăeni la data de 31.03.2020. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre  privind aprobarea contului de execuţie a 

bugetului  de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale Nr. 2 oraşul  Boldeşti-Scăeni 

la data de 31.03.2020 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contului de execuţie a bugetului  de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă 

Medico – Socială Boldeşti-Scăeni la data de 31.03.2020. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre  privind aprobarea contului de execuţie a 

bugetului  de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico – Socială 

Boldeşti-Scăeni la data de 31.03.2020 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni 

la data de 31.03.2020. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a 

bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni la data de 31.03.2020  

se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 . 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : După cum aţi observat taxele şi impozitele locale 

pentru anul 2021sunt la fel ca cele din anul 2020 majorate cu rata inflaţiei conform 

legii. Doriţi să spuneţi ceva? 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Da domnule viceprimar. Eu am ceva de spus. Aşa 

este. Conform articolului 491 din Legea 227/2015 se indexează anual cu rata 

inflaţiei taxele şi impozitele locale. Numai că ţinând cont de situaţia în care suntem, 
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pandemia, cu toate problemele care vor veni după această pandemie, şi mă refer aici 

la situaţia economică a ţării care se v-a resimţi foarte rău începând din toamnă şi mai 

ales anul viitor, cred că nu este momentul potrivit să dăm o hotărâre acum pentru 

majorarea taxelor şi impozitelor locale. Din ceea ce m-am informat şi am mai 

discutat, sunt alte primării care aşteaptă până spre sfârşitul anului ca să vadă  

evoluţia şi apoi vor lua o decizie și vor da o hotărâre în acest sens. Eu cred că cei 

care lucrează în domeniul privat şi chiar şi firmele private vor suporta cu greu anul 

viitor această majorare cu 3,8%  a taxelor și impozitelor locale. Asta este părerea 

noastră, a grupului PNL, şi consider că ar fi fost bine ca această hotărâre să fie pusă 

pe ordinea de zi undeva mai în toamnă după ce trece pandemia şi vom putea analiza 

toate consecinţele care rezultă din această… 

Dl Predea Gheorghe : Am înţeles punctul dumneavoastră de vedere, însă eu 

pot să vă informez, dar cred că ştiaţi, că este obligaţie legală ca în luna aprilie a 

fiecărui an consiliile locale să aprobe taxele şi impozitele locale. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Aşa este… 

Dl Predea Gheorghe : Din moment ce legislaţia nu s-a schimbat încă şi există 

încă această obligaţie noi nu putem să nu ne achităm de ea. Este punctul 

dumneavoastră de vedere. Dacă nu era obligaţie legală, vă daţi seama că era şi 

interesul nostru ca să vedem care este situaţia. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Ştiu că este articolul spune că este obligaţie legală, dar 

aşa cum v-am spus se poate amâna pentru mai târziu, spre sfârșitul anului această 

hotărâre din ceea ce am discutat şi cu alţi colegi.    

Dl Predea Gheorghe : Da. Este punctul dumneavoastră de vedere. Am înţeles 

ideea. Altcineva de la alte grupuri? 

Dl Petrişor Aurel :  Şi consilierii PMP ar vrea să prelungim până în toamnă 

dacă se poate, dacă nu noi în mod sigur vom fi împotrivă. 

Dl Predea Gheorghe : Dacă legislaţia spune că în luna aprilie se aprobă taxele 

şi impozitele locale, dumneavoastră dacă aţi fi în locul nostru care aveaţi putere 

executivă şi în locul secretarului oraşului  care vizează de legalitate o asemenea 

hotărâre vă daţi seama că nu puteţi… de o asemenea chestiune.  O să o rog şi pe 

doamna secretar să vă explice dacă se poate face această chestiune. 

D-na secretar Tudor Florina-Neli : Era bine să fie doamna Ionescu aici. Eu am 

înțeles că au rămas cu aceeaşi… 

Dl Predea Gheorghe : Bine. Nu s-au majorat dar sunt majorate cu rata inflaţiei 

pentru că aşa spune legea. 

[…] 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Da. Dar în final este o majorare. Anul viitor este o 

majorare, este adevărat cu rata inflaţiei. Cum fac ceilalţi? Alţii care nu au dat 

hotărâre acum deşi este 30 aprilie mâine. 
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D-na secretar Tudor Florina-Neli : Nu ştiu ce să vă spun. Conform legii aşa 

trebuie să facem pentru că legislaţia ne cere această aprobare din timp tocmai pentru 

că firmele şi toată lumea îşi face un buget pe anul viitor, un plan de afaceri. Trebuie 

să ştie. Am văzut şi eu că mai sunt primării care aprobă în decembrie. Nu mi se pare 

corect. Există situaţia că dacă aprobăm în decembrie să fie respinsă de către 

Prefectură pentru faptul că nu este aprobată în termen. 

Dl Predea Gheorghe : Domnilor consilieri, uitaţi care este situaţia. Având în 

vedere situaţia de urgenţă şi toate termenele se prelungesc cu 3 luni de zile, eu 

propun din partea iniţiatorului să amânăm această hotărâre. Este bine aşa? 

Consiliul Local este de acord cu această amânare.  
 

Dl Predea Gheorghe : Domnul primar este lângă mie şi mi-a sugerat această 

idee şi o să o amânăm până când expiră situaţia de urgenţă şi vedem care este 

situaţia. Deci retragem de pe ordinea de zi. 

[…] 

Dl Biţă Paul : Nu ştiu dacă este bine să o retragem, este mai bine să o lăsăm 

acum ca şi neaprobată  având… 

Dl Predea Gheorghe : Nu se poate. Un proiect care a fost pe ordinea de zi ori 

se supune va vot şi se respinge sau se aprobă, sau se retrage. Domnul primar a luat 

decizia… 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Domnule viceprimar, trebuie să votăm pentru 

retragerea proiectului. 

Dl Predea Gheorghe : Da. Cine este de acord cu retragerea proiectului de 

hotărâre? 

Se aprobă cu  unanimitate  de  voturi retragerea Proiectului de hotărâre de pe 

ordinea de zi. 
 

           Se trece la punctul 8 al ordinii de zi : Proiect de privind rectificarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico – Socială Boldeşti-Scăeni pe 

anul 2020. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Această rectificare constă în virarea a 27.000 lei din 

bugetul local către UAMS pentru achiziţionarea de echipamente medicale.  

[…] 

           Supus la vot, Proiectul de hotărâre  privind rectificarea bugetului de venituri 

şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico – Socială Boldeşti-Scăeni pe anul 2020 

se adoptă în unanimitate de voturi. 
   

          Se trece la punctul  9 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2020. 
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Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Rectificarea constă în virarea sumei de 27.000 lei către 

UAMS. 

            Supus la vot, Proiectul de hotărâre  rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2020 se adoptă în unanimitate de 

voturi. 
 

Se trece la punctul 10 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind actualizarea  

Planului  de  ordine  şi siguranţă  publică  al  Poliţiei  locale  Boldeşti-Scăeni. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind actualizarea  Planului  de  ordine  

şi siguranţă  publică  al  Poliţiei  locale  Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate de 

voturi. 
 

          Se trece la punctul 11 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă pentru lunile mai, iunie şi iulie 2020. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Alte propuneri faţă de proiect? Nu sunt. 

          Supus la vot, Proiectul de hotărâre  privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

pentru lunile mai, iunie şi iulie 2020  se adoptă în unanimitate de voturi. 
  

Se trece la punctul 12 al ordinii de zi : DIVERSE 
 

1.  - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local Biţă Paul pe 

anul 2019. 

     - Se prezintă Raportul de activitate al doamnei consilier local Cărpuşor 

Sanda pe anul 2019. 
 

2. Se prezintă adresa nr. 4511/15.09.2020 prin care Ambasada Republicii 

Belarus în România aduce la cunoştinţă că a primit o solicitare din partea dlui 

Vladimir Belov – Preşedinte al Comitetului executiv raional Gantsevichi din 

regiunea Brest, prin care şi-a exprimat  interesul de stabilire a contactelor bilaterale 

cu oraşul Boldeşti-Scăeni. 

 Se trece la discuţii: 

Dl Predea Gheorghe : Fiind stare de urgenţă nu putem să dăm punctul de 

vedere al executivului, urmând să analizăm această cerere după ce ieşim din situaţia 

de urgenţă în condiţiile când putem să întrunim Consiliul Local în plen în condiţii 
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normale. Cred că sunteţi de acord cu acest punct de vedere. În acest sens am şi dat 

un răspuns către ambasadă pe care îl aveţi ataşat. 

Alte probleme? 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Mai am eu o solicitare. 

Dl Predea Gheorghe :  Da domnule consilier. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : La prima şedinţă pe care o vom avea în condiţii 

normale să îl chemaţi pe domnul director de la Cristim, să îl rechemăm, pentru că a 

promis atunci că va lua măsuri şi nu vom mai avea probleme cu emisiile, cu 

poluarea şi cu tot  ce se întâmplă. În continuare problemele sunt aceleaşi. Mirosurile 

se simt şi în Boldeşti, şi în Scăeni. Să vină şi să ne spună concret ce a făcut şi ce 

măsuri a luat. 

Dl Predea Gheorghe : O să le facem o adresă pe care şi-o însuşeşte tot 

Consiliul Local în care o să îl invităm să ne spună ce măsuri a luat. Din ce ştim noi 

s-a luat unele măsuri, dar urmează ca dânsul să vină să ne explice.  

Alte probleme? 

Dl Tănăsescu Stelian-Horaţiu : Am şi eu o întrebare. 

Dl Predea Gheorghe :  Spuneţi.      

Dl Tănăsescu Stelian-Horaţiu : Să găsim o modalitate, pentru că după cum 

bine ştiţi pe date de 2 iunie o să înceapă copii de la clasa a-VIII-a cursurile şi o să 

trebuiască să punem cutiile pentru dezinfectant, mănuşi, măşti. Apoi o să vină 

examenul naţional şi să vedem cum îl organizăm şi trebuie să îi ajutăm puţin. 

Dl Predea Gheorghe : Nu se pune problema. Conducerea şcolii să consulte 

bugetul şcolii şi să vadă ce bani are acolo la materiale şi în condiţiile când apreciază 

că nu sunt suficienţi bani face adresă la primărie, întrunim Consiliul Local de 

urgenţă şi rezolvăm problema. Nu se pune problema. 

Dl Tănăsescu Stelian-Horaţiu : Am înţeles. Mulţumesc!  

Dl Predea Gheorghe : Le dăm tot concursul. Nu se pune problema. 

Dl Croitoru Gabriel : Când daţi drumul la canalizare la Balaca, pentru că mă 

întreabă lumea. 

Dl Predea Gheorghe : Mai durează puţin. Nu vă pot da un termen. Facem 

presiuni asupra constructorului ca să finalizeze asfaltarea pe toate străzile. Luni, am 

avut o discuţie cu constructorul şi şi-a luat angajamentul că o să rezolve această 

problemă. Nu se poate face branşarea la proprietăţi decât după ce se face recepţia, 

iar recepţia se face numai după ce se asfaltează. Suntem într-un cerc vicios. Trebuie 

să se facă cu Inspectoratul în Construcţii. Nu putem până nu finalizăm treaba 

aceasta. Eu sper ca în maxim 3 luni de zile să finalizăm. Acest termen de 90 de zile 

este un termen de recomandare. Să nu spuneţi că v-am spus 90 de zile dar nu ţine 

numai de noi. Treburile sunt în lanţ.  

Alte probleme dacă mai aveţi! 

Dl Dobrică Cristian : Eu mai am o problemă.  
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Dl Predea Gheorghe : Spuneţi.  

Dl Dobrică Cristian : Referitor la chirii. 

Dl Predea Gheorghe : La imobilele primăriei. Da? 

Dl Dobrică Cristian : Da. Majoritatea, de exemplu cum este Beti cu sala de 

sport, m-am întâlnit astăzi cu ea şi are închis de atâta timp. Majoritatea din chiriaşi 

au ajuns la jumătate să stea. 

Dl Predea Gheorghe : Am înţeles ideea. Toţi cei care au închiriat să facă 

cerere la primărie. Analizăm. Să depună certificatul de înmatriculare de la Registrul 

Comerţului ca să vedem obiectul de activitate. Dacă obiectul de activitate 

corespunde ordonanţei prin căreia s-au închis asemenea activităţi cred că nu mai 

este nevoie să obţină certificatul acela de stare de urgenţă. Dacă obţine certificatul 

de stare de urgenţă este cu atât mai bine, dacă nu îl are pe acela să depună acest 

certificatul de înmatriculare în care spune obiectul de activitate şi noi, Consiliul 

Local, la iniţiativa noastră vom lua o decizie. Vom lua o decizie, de amânare, sistare 

pentru perioada aceasta, împreună cu dumneavoastră. Nu ţine numai de executiv 

treaba aceasta. Informaţi pe toţi agenţii economici care au chirii din imobilele 

Consiliului Local să facă cerere la primărie în care să arate situaţia că a scăzut sau 

nu mai au activitate şi vom lua o decizie în acest sens. Nu respingem ideea. Eu ştiu 

că există bază legală şi s-ar putea să putem să facem. Da? 

Dl Dobrică Cristian : Am înţeles.    
 

Domnul Predea Gheorghe declară  închise  lucrările  şedinţei ordinare de 

astăzi 29.04.2020.    

  

 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           SECRETAR  GENERAL, 

                  Predea   Gheorghe                                            Tudor  Florina-Neli  

 

 

 

 

 


