ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES –VERBAL

Încheiat astăzi 08.08.2017 în şedinţa extraordinară 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.
449/04.08.2017 şi în scris prin Invitaţia nr. 12634/04.08.2017.
La lucrările şedinţei mai participă: dl. primar, d.na Tudor Florina-Nelisecretar, dl. Voicu Ion- șef birou urbanism, d.ra Dinu Alina- inspector.
Şedinţa de consiliu este prezidată de dl. Dinu Nelu care a fost ales în
unanimitate de voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile august şi septembrie 2017.
Dl. primar supune aprobării introducerea pe ordinea de zi a două proiecte de
hotărâre (Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării din bugetul local a
obectivului de investiții ,,Modernizare și extindere stație de epurare, oraș BoldeștiScăeni”, finanțat prin Programul național de dezvoltare locală, acest proiect de
hotărâre va ocupa poziția 6 pe ordinea de zi și Proiect de hotărâre privind asigurarea
finanțării din bugetul local a obiectivului de investiții ,,Gospodărie de apă Seciu,
oraș Boldești-Scăeni”, finanțat prin Programul național de dezvoltare locală, acest
proiect de hotărâre va ocupa poziția 7 pe ordinea de zi).
Ordinea de zi se aprobă în unanimitate de voturi așa cum a fost propusă de dl.
primar.
Se trece la primul punct al ordinii de zi: Aprobarea procesului-verbal al
şedinţei ordinare a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 25.07.2017.
D.na secretar Tudor Florina-Neli supune la vot procesul-verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 25.07.2017, care se aprobă
în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2017.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
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Se trece la discuții:
Dl. Viceprimar: Această rectificare constă în virarea de credite bugetare
între capitolele și subcapitolele bugetului, de asemenea s-a suplimentat bugetul la
secțiunea de dezvoltare cu sumele de bani care au fost recuperate din anii anteriori,
ca urmare a controlului Curții de Conturi. Aceste sume au fost recuperate și au fost
incluse în secțiunea de dezvoltare conform legislației, sume care pot fi incluse doar
în această secțiune. În aceasta constă rectificarea bugetului orașului pe anul 2017.
Supus la vot, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2017, se adoptă în unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind înființarea și
organizarea Serviciului public de salubritate stradală și deszăpezire al orașului
Boldești-Scăeni.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuții:
Dl. Viceprimar: Discuțiile au fost purtate în ședința pe comisii, explicațiile
vi le-am dat, cu precizarea că ceea ce a spus dl. Cardoși Nicolae este în principiu
valabil, dar vom trece peste această chestiune având în vedere urgența adoptării
acestui act normativ.
Dl. Isbășoiu Constantin: Deszăpezirea se va face pe toate străzile sau doar
la cele din anexă?
Dl. Viceprimar: Există în caietul de sarcini o anexă în care sunt specificate
toate străzile și gradul de intervenție. Avem la nivelul orașului trei grade de
intervenție.
Dl. Isbășoiu Constantin: La Seciu se referă doar la strada principală atât.
Dl. Primar: De la Cramă până la Gâlmeia.
Dl. Viceprimar: La măturat se referă?
Dl. Isbășoiu Constantin: Scrie ,,caile de circulație pe care se execută
activitatea de îndepărtat/curățire a zăpezii”, anexa nr. 7. Se începe cu str.
Petroliștilor, str. Podgoriei, Seciu str. Principală și restul străzilor din Seciu nu le mai
văd. Aveți grijă să le treceți?
Dl. Viceprimar: Înseamnă că anexa aceea nu este completă. Sunt toate
străzile…
Se va supune la vot cu completarea anexei nr. 7 cu străzile nemenționate
(Atârnați). Este vorba de deszăpezire. Anexa nr. 7 se va completa.
[ …]
Dl. Vasile Adrian: Nici pe Calea Unirii nu sunt toate străzile menționate.
Cartierul de Nord nu este.
Dl. Isbășoiu Constantin: Cred că nu sunt…
[ …]
Dl. Viceprimar: Domnul Isbășoiu Constantin, nu mă mai induceți în eroare,
scrie str. Atârnați, str. Croitorești, scrie str. Seciului…
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Dl. Isbășoiu Constantin: La deszăpezire?
D.na Cărpușor Sanda: Da, uitați aici!
Dl. Isbășoiu Constantin: Este perfect atunci!
[ …]
Dl. Primar: Întâi vor deszăpezi cei de la Județ din centru până la Cramă.
[ …]
Dl. Viceprimar: Aceste calcule au fost făcute pe anumite suprafețe, ca în
momentul când se va face caietul de sarcini se vor estima anumite costuri, de accea
probabil unele nu sunt deoarece se ajungea la sume mari.
[ …]
Supus la vot, proiectul de hotărâre privind înființarea și organizarea
Serviciului public de salubritate stradală și deszăpezire al orașului Boldești-Scăeni,
se adoptă cu 14 voturi pentru și 2 abțineri (dl. Cardoși Nicolae, dl. Petrișor Aurel)
care se contabilizează ca voturi contra.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind organizarea
competiției fotbalistice ,,Memorialul Viorel Mateianu”, ediția a VII – a.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuții:
Dl. Dincă Florin-Ionuț: Care este suma care se va bugeta pentru această
activitate? Nu este specificată…
Dl. Viceprimar: Suma este prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli la
capitolul Cultură și alte activități culturale și sportive și va fi în jur de 3000 lei.
Dl. Vasile Adrian: Este un referat de la d.na Drăgan.
Dl. Dincă Florin-Ionuț: Nu trebuia să apară o sumă de bani?
Dl. Viceprimar: Suma este cuprinsă în rectificare în capitolul general. În
referatul d.nei Drăgan este trecut pentru ce se vor face cheltuielile: cupe- 6 buc,
diplome sportive- 10 buc., fanioane Club- Stema orașului- 40 buc., cazarea și masa
echipei ,,Prutul Leova” pentru 20 persoane și plata arbitrilor pentru 4 meciuri.
Dl. Primar: Se va face și un comitet de organizare.
D.na Tudor Florina-Neli: La ziua orașului și la festivalul toamnei se făcea
comitetul de organizare.
Dl. Viceprimar: Putem să adăugăm un articol aici ,,se aprobă comitetul de
organizare…”
Dl. Croitoru Gabriel: De ce să mai modificăm dacă este făcut așa?
[ …]
Dl. Primar: Vă așteptăm la stadion, aveți programul!
Dl. Viceprimar: Dl. primar se va ocupa chiar dacă este comitet sau nu.
Supus la vot, proiectul de hotărâre privind organizarea competiției fotbalistice
,,Memorialul Viorel Mateianu”, ediția a VII – a, se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea
Devizului general al obectivului de investiții ,,Modernizare și extindere Stație de
epurare”.
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Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuții:
Dl. Dincă Florin-Ionuț: Vreau să fac o observație, la capitolul 5- cheltuieli
diverse și neprevăzute, este o valoare destul de mare și nu știu ce reprezintă pentru
că nu este defalcat, cred că ar fi trebuit să fie defalcat, în condițiile în care suma este
mai mare decât suma întreagă de la capitolul 3- cheltuieli pentru proiectare și
asistență tehnică.
Dl. Voicu Ion: Cheltuieli diverse și neprevăzute nu au nicio treabă cu
priectarea.
Dl. Dincă Florin-Ionuț: Am remarcat că este o sumă mare și nu știu ce
repezintă.
Dl. Voicu Ion: Cheltuieli diverse și neprevăzute, conform HG. Nr. 28/2008
privind Devizul general, sunt între 10-20% din anumitul capitol din Devizul general.
Noi am mers pe 10 %. Legea spune că atunci când este investiție nouă sau se fac
intervenții la ceva, se merge de regulă pe 10 %. Când este vorba de consolidare la o
construcție se ajunge până la 20 % din valoare.
Dl. Viceprimar: Defapt propunea proiectantul.
Dl Voicu: Sunt mai multe capitole acolo…
Dl. Dincă Florin-Ionuț: Da! Restul sunt explicate foarte bine. Aici la
capitolul 5 nu este explicat și este o valoare mare.
Dl. Viceprimar: Dacă sunt neprevăzute nu pot fi explicate acum…Apar pe
parcurs.
[ …]
Supus la vot, proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizului general al
obectivului de investiții ,,Modernizare și extindere Stație de epurare”, se adoptă cu
14 voturi pentru și 2 abțineri (dl. Cardoși Nicolae, dl. Petrișor Aurel) care se
contabilizează ca voturi contra.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind asigurarea
finanțării din bugetul local a obectivului de investiții ,,Modernizare și extindere
stație de epurare, oraș Boldești-Scăeni”, finanțat prin Programul național de
dezvoltare locală.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, proiectul de hotărâre privind asigurarea finanțării din bugetul
local a obectivului de investiții ,,Modernizare și extindere stație de epurare, oraș
Boldești-Scăeni”, finanțat prin Programul național de dezvoltare locală, se adoptă cu
14 voturi pentru și 2 abțineri (dl. Cardoși Nicolae, dl. Petrișor Aurel) care se
contabilizează ca voturi contra.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind asigurarea
finanțării din bugetul local a obiectivului de investiții ,,Gospodărie de apă Seciu,
oraș Boldești-Scăeni”, finanțat prin Programul național de dezvoltare locală.
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Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuții:
Dl. Viceprimar: Sunt aceleași explicații ca la stația de epurare.
Dl. Isbășoiu Corneliu-Ovidiu: Este vorba de ce este acolo modernizat?
Dl. Viceprimar: Este vorba de Gospodăria de apă Seciu, se va face un alt
rezervor, s-a obținut finanțare prin PNDL ( Programul național de dezvoltare locală).
[ …]
Dl. Isbășoiu Corneliu-Ovidiu: În aceste cheltuieli intră și înlocuirea
conductei?
Dl. Viceprimar: Nu. Gospodăria de apă înseamnă doar sistemul de
pompare.
Dl. Isbășoiu Corneliu-Ovidiu: De 3 ani suntem în același stadiu cu
conducta. Ce facem?
Dl. Viceprimar: Este altă discuție…
Dl. Isbășoiu Corneliu Ovidiu: Dacă tot ne organizăm acum…
Dl. Viceprimar: Acum se va face rezervorul.
Dl. Primar: Sunt bani pentru pompe, rezervoare…
Dl. Isbășoiu Corneliu-Ovidiu: Am stat de atâta timp pe conducta veche.
Dl Viceprimar: Mai aveți puțin și se va rezolva și cu conducta.
[ …]
Dl. Isbășoiu Constantin: Pe str. Sergent Erou Bălănescu, debitul care vine
pe sus, pe la școala veche este suficient să ajungă și aici?
Dl Viceprimar: De aceea se face gospodăria de apă pentru a asigura
debitul. La ora actuală sunt zile în care nu se asigură debitul. Populația face
branșamente clandestine.
Dl. Isbășoiu Constantin: Nu neapărat clandestine…, dar o conductă sau o
rețea indiferent de ce ar fi se raportează la un număr de utilizatori.
Dl Viceprimar: Actuala Gospodărie de apă Seciu este proiectată la un
anumit număr de utilizatori cu condiția ca ei să utilizeze corect, însă s-a demonstrat
că 120 mc de apă, cât există la actuala Gospodărie de apă Seciu, în cele 2 rezervoare,
60 mc plus 60 mc, nu face față la 1000 și ceva de locuitori care sunt acolo.
Conductele sunt foarte vechi și nu am reușit să le schimbăm, sunt consumatori
clandestini și consumă mai mult de 40 % din cantitatea de apă. În acest sens vrem să
facem această nouă gospodărie de apă, iar această conductă pricipală este în planul
operatorului care are obligația să o schimbe până la sfârțitul anului și sper că după ce
va termina cu str. Sergent Erou Bălănescu, în urma discuției care am avut-o cu dl.
primar și operatorul, în cel mult o lună, să bage conducta de diametrul 160 pe strada
principală, astfel eliminând toate nemulțumirile…
Dl. Tănăsescu Stelian-Horațiu: Consumatorii clandestini mai și reclamă că
nu au apă!
[ …]
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Dl Viceprimar: În Scăeni, pe str.Zorelelor, s-a descoperit când s-a săpat
șanțul, conducta cu apometru și conducta fără apometru.
Se va face Gospodăria de apă Seciu prin finanțarea PNDL și în paralel se
va rezolva și conducta din Seciu.
Dl. Cardoși Nicolae: Am fost informat că operatorul nostru a serviciului de
apă S.C. Jovila Construct S.R.L. vinde apă către un alt operator prin conducta
Seciului. Este vorba de un operator care activează pe raza comunei Plopu și dă apă
în Gâlmeia, o firmă Capores. Întrebarea mea este dacă operatorul de apă S.C. Jovila
Construct S.R.L. are dreptul să facă acest lucru? Să utilizeze rețeaua orașului
Boldești-Scăeni de distribuție a apei pentru a vinde în scop comercial apa către un alt
operator?
Dl Viceprimar: Apa o dă din surplus. Există o convenție între cele două
localități, care din motive sociale, în momentul în care este surplus de apă în zona
Seciu, se dă drumu și unei străzi din Gâlmeia.
Noi oricând putem să luăm decizia să sistăm această chestiune, dar am zis
că dacă există în plus le dăm, nu există în plus, nu le dăm…
Dl. Cardoși Nicolae: Observ că sunt probleme cu apa în Seciu.
Dl. Lăcătușu Ioan: În zonele mai înalte…
[ …]
Dl. Cardoși Nicolae: Deci aveți o înțelegere între cele două localități în
scop umanitar.
Dl. Primar: Domnul consilier, în Gâlmeia există o stradă, pe o parte este
Gâlmeia și pe o parte este Boldești. E o singură conductă…
[ …]
Supus la vot, proiectul de hotărâre privind asigurarea finanțării din bugetul
local a obiectivului de investiții ,,Gospodărie de apă Seciu, oraș Boldești-Scăeni”,
finanțat prin Programul național de dezvoltare locală, se adoptă cu 14 voturi pentru
și 2 abțineri (dl. Cardoși Nicolae, dl. Petrișor Aurel) care se contabilizează ca voturi
contra.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Diverse.
Nu au fost depuse materiale pentru acest punct.
Se trece la discuții:
Dl. Cardoși Nicolae: Am două chestiuni, prima: solicit expres ca de acum
înainte o dată cu invitația cu convocarea la ședințe să se pună la dispoziția
consilierilor locali și materialele înscrie pe ordinea de zi, așa cum prevede legea nr.
215/2001. Nu am avut timpul necesar să studiez, să analizez eventualele
amendamente la poiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, de azi…De aceea la
marea majoritate m-am abținut, iar cea de a doua: solicit să se pună pe site-ul
localității hotărârile adoptate în integralitate, nu doar prima pagina, cu tot cu anexe
așa cum au fost dezbătute și votate, de asemenea și procesele verbale de ședință să
fie postate pe pagina de internet a primăriei, care am înțeles că are un format nou,
urmează să se ocupe dl. administrator de site.
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Dl. Viceprimar: Corect! Sunt chestiuni normale și legale. Cu privire la
prima cerere urmează să facem efort, nu promit, sunt chestiuni urgente care implică
munca până în ultimul moment, dar vom încerca să rezolvăm această problemă.
[ …]
Dl. Dinu Nelu declară închise lucrările ședinței extraordinare din data de 08
august 2017.

Președinte de ședință,
Dinu Nelu

Secretar,
Tudor Florina-Neli
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