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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 

 

                                               

Încheiat astăzi  25.07.2017 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.305/20.07.2017 şi în scris prin Invitaţia nr.11884/20.07.2017.  

La lucrările şedinţei mai participă: dl. primar, d-na secretar Tudor  

Florina Neli, dl. Voicu  Ion şi d-na Vişănoiu Daniela. 

Şedinţa de consiliu este prezidată de dl Dincă Florin-Ionuţ care a fost 

ales în unanimitate de voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile iunie şi iulie. 

Având în vedere că domnul primar este în concediu de odihnă, dl. 

viceprimar propune aprobarea introducerii unui punct pe ordinea de zi, 

acesta se aprobă în unanimitate de voturi.  

Dl. viceprimar supune aprobării proiectul ordinii de zi astfel cum a 

fost completat, 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 din data 07.07.2017. Se prezintă 

punctele de vedere ale comisiilor de specialitate. 

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

şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data 07.07.2017, care se 

aprobă în unanimitate de voturi. 

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

stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului 

Boldeşti-Scăeni.      

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate  care     

avizează favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl. Predea Gheorghe :  Câteva  precizări. După cum ştiţi conform noii 

legii a salarizării competenţa de a stabili salariile la nivelul unităţii 

administrativ teritoriale revine Consiliului Local la propunerea primarului. 

Specialiştii din cadrul primăriei au elaborat acest proiect de hotărâre au 
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formulat această grilă de salarizare. Aceasta a fost discutată în şedinţa pe 

comisii de către Consiliul Local, a fost discutată cu sindicatul din cadrul 

primăriei, a fost discutată şi cu diverşi consilieri ca să ne îndrume în această 

chestiune şi am ţinut cont de opinia acestora. L-aş menţiona în acest caz pe 

domnul consilier Cardoşi  Nicolae care a avut o opinie constructivă şi ne-a 

ajutat să clarificăm diverse aspecte. Din acest punct de vedere vă informez 

că creşterea salariilor la nivelul primăriei oraşului nostru  este în jur de 45% 

în medie. Eu cred că consiliul local va aproba această chestiune. Efortul 

oraşului până la sfârşitul anului, în afara bugetului care este prevăzut, este în 

jur de 1,6 miliarde lei vechi, venituri pe care noi o să le compensăm din 

veniturile suplimentare care vor fi încasate şi din reorientarea altor cheltuieli. 

Deci bugetul oraşului suportă această creştere de salarii la nivelul aparatului 

de specialitate al primăriei. Dacă aveţi întrebări… 

Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : Totuşi eu nu găsesc o logică. De ce 

trebuie să treacă asta prin consiliul local? 

Dl. Cardoşi Nicolae : Conform legii. 

Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : Conform legii. Dar de ce prin 

consiliul local. 

Dna Cărpuşor  Sanda : Dacă aşa scrie în lege. 

 

Dna Secretar : Aşa scrie în lege. Salariile se stabilesc prin hotărârea 

consiliului local… 

Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : Nu găsesc locul ei. Nu ştiu. Părerea 

mea. 

Dl. Predea Gheorghe :  Din moment ce legiuitorul a dat de competenţa 

strict a autorităţii consiliului local, consiliul local hotărăște. Dacă dădea în 

competenţa prefecturii stabilea prefectura. A spus legea „consiliul local 

stabileşte” la propunerea primarului, asta este.  

Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : Că oricum ia trece. Că nu are cum. 

Dl. Predea Gheorghe :  Adică nu este un atribut că a lăsat-o la 

dispoziţia… Legea nu spune că poate să stabilească consiliul local spune că 

hotărăşte, deci suntem obligaţi.   

Dna Secretar : Dacă îmi permiteţi. Cred că logica este că la nivelul 

administraţiei publice locale există diferenţe foarte mari de la o localitate la 

alta. De-a lungul timpului colegi de-ai noştri de la alte primării au reuşit să 

câştige în instanţă, mai ales în alte judeţe, diverse drepturi. Şi noi am 

acţionat însă nu am reuşit să obţinem aceste drepturi : spor de dispozitiv, 

spor de fidelitate, spor de confidenţialitate. Aşa cum ştiţi instanţele 

judecătoreşti de la caz la caz le apreciază. Instanţele din Prahova sunt mai 
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restrictive. Astfel a rezultat momentul, din câte am înţeles şi noi pe surse şi 

de la Asociaţia oraşelor când s-a solicitat la Ministerul Muncii salariile din 

diverse primării, s-a constatat că există o discrepanţă foarte mare. Adică 

salariile pe care noi acum le-am propus sunt mai mici decât salariile pe care 

colegi de-ai noştri de comună le au. Mie de la prefectură mi s-a spus că 

secretarul unei comune avea salariul de 8.000 lei brut, asta la începutul 

anului până să apară legea. Deci diferenţele sunt foarte mari şi cred că din 

această cauză nu s-a reuşit o grilă unitară aşa cum se dorea şi cum spunea 

legea că trebuie să existe o salarizare unitară pe familia ocupaţională 

administraţie. Atunci s-a ajuns, cred, la această formulă în care fiecare 

autoritate locală în funcţie de bugetul pe care îl are şi de cât îşi permite să 

motiveze personalul privind în acest fel şi o atragere de personal, pentru că 

vă daţi seama că ar trebui să existe o competiţie sau mă rog reală între 

funcţionari. Adică, dacă o primărie vrea să îşi atragă personal calificat atunci 

oferă nişte salarii pe măsură. Cred că aceasta a fost justificarea că s-a lăsat la 

latitudinea consiliului local. S-a gândit probabil că dacă se lăsa la latitudinea 

doar a primarului exista o mai mare subiectivitate, consiliul local e un organ 

colegial şi sunt mai mulţi oameni care gândesc şi care apreciază în 

consecinţă. Deci, având în vedere… Ştiu că poate şi unora dintre noi şi 

dintre colegii mei i se pare că este o creştere destul de mare şi nouă ni se 

pare… 

Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : Nu m-am referit la creşterea salariului. 

Nu, nu, nu asta. 

Dna Secretar : Nu. Măcar să lămurim şi discuţia… V-am spus, în ceea 

ce priveşte primăria oraşului Boldeşti-Scăeni creşterea poate părea destul de 

mare având în vedere că noi am avut salariile foarte mici comparativ cu 

ceilalţi, inclusiv la nivelul anului 2010 când a venit reducerea de 25% aveam 

nişte salarii mici şi aplicându-se şi la acelea 25% au venit şi au zis  rămânem 

plafonaţi cu acele salarii. Nu s-au mai dat alte sporuri altele de atunci şi până 

acum.  

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Domnul consilier Cardoşi are ceva de spus. 

Dl. Cardoşi Nicolae : Referitor la ideea pe care a lansat-o domnu 

Tănăsescu. Într-adevăr şi mie mi-a dat puţin de gândit legea pentru că are 

aceeaşi mențiune în două locuri diferite. Pe de-o parte legea prevede 

formularea „că ordonatorul principal de credite stabileşte salariile de bază”, 

în acelaşi timp spune „salariile de bază se stabilesc prin hotărârea consiliului 

local”. Aş fi fost mai liniştit dacă formularea ar fi fost „ se aprobă prin 

hotărâre a consiliului local”. Eu nu cred şi în Legea  215 nu există în ceea ce 

priveşte consiliul local atribuţii în acest sens. Însă sunt atribuţii stabilite prin 
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lege şi atunci trebuie să ne conformăm acestei legi. În opinia mea într-

adevăr, primarul – ordonatorul principal de credite este cel care trebuie să 

stabilească pentru că el este cel care cunoaşte pe fiecare om în parte, 

cunoaşte munca pe care o depune, importanţa muncii, posturile şi este 

normal ca primarul care semnează contractele de muncă să şi stabilească 

pentru fiecare sau pe categorii de personal a salariului de bază. Speranţa mea 

este că această reaşezare a salariilor, această creştere a salariului de bază să 

conducă şi la o mai bună organizare a muncii în ceea ce priveşte aparatul 

primăriei în sensul că cetăţenii să găsească oricând o uşă deschisă şi o 

rezolvare pentru problemele lor. Este dificil în opinia mea şi va rămâne în 

sarcina executivului ca în perioada următoare să stabilească efectiv pentru 

funcţionarii şi personalul contractual care desfăşoară muncă în acelaşi birou 

să facă o diferenţiere în funcţie de munca pe care o depune fiecare astfel 

încât la salariul egal munca să fie egală şi de asemenea munca egală şi 

salariul să fie egal. Acum, gradul de pregătire  legea face o distincţie, o 

separare destul de ambiguă pentru că nu gradul profesional dobândit de 

funcţionar ar trebui să primeze la stabilirea salariului de bază ci munca 

efectivă pe care o depune omul respectiv. Există şi posibilitatea şi am 

discutat şi cu domnul viceprimar ca după reâncadrarea personalului după 

noile grile să se facă şi o împărţire mai bună a sarcinilor de muncă astfel 

încât să nu mai cadă pe umerii unui singur om greutatea unui serviciu iar 

ceilalţi să muncească mai puţin.          

Dl. Predea Gheorghe :  Totdeauna există loc de mai bine în orice… 

Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : Eu nu m-am referit la creşterea 

salarială, m-am referit la ce treabă are consiliul local cu… Deci nu mă 

interesează. E cu totul şi cu totul altceva faţă de ce am zis eu.  

[…] 

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Prin lege s-a hotărât aşa… 

Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : Am zis că de ce să … dacă este o lege 

a salarizării ce treabă are consiliul local. 

Dl. Isbăşoiu  Corneliu Ovidiu : Consultativă. 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Dacă mai sunt alte opinii. Vă rog domnu 

consilier Biţă. 

Dl. Biţă Paul : Mi se pare nu prea clară treaba.  Un muncitore 

necalificat are salariul 2200 lei iar un casier care are o responsabilitate, care 

are o gestiune are salariul 2600 lei. Mi se pare prea puţin la funcţia asta la 

casier. Nu ştiu cum aţi făcut dumneavoastră şi aţi stabilit aşa. 

Dl. Predea Gheorghe : V-aţi uitat la casier la debutant. 

Dl. Cardoşi Nicolae : La gradaţia maximă. 
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Dl. Biţă Paul : Nu la debutant, m-am uitat la gradaţia 5. 

Dl. Predea Gheorghe :  Un casier poate să ajungă la 3950.    

Dl. Vasile Adrian : Unde? 

Dl. Predea Gheorghe :  Referent, inspector, arhivar, referent casier la 

poziţia 3. 

Dl. Vasile Adrian : Şi poziţia 6 casier, magaziner. 

Dl. Predea Gheorghe :  Dacă vă uitaţi la studii sunt medii generale. Nu 

avem noi în structură, avem încasări de exemplu la SPL un fel de primitor-

distribuitor cu studii generale. Casierul nostru se încadrează la poziţia 3. 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Poate sunt diferenţiate şi în funcţie de studii 

Dl. Predea Gheorghe :  Este vorba de tipul de casier. Nu este vorba de 

casierii noștri, casierii noştri se încadrează la poziţia 3 

Dl. Mihalcea Florea : Să nu scăpăm ceva. 

Dl. Predea Gheorghe : Dacă cumva este o scăpare o să corectăm. 

Dl. Cardoşi Nicolae : Iar poliţia locală domnu viceprimar unde sunt… 

Dl. Predea Gheorghe : La referenţi.   

Dl. Cardoşi Nicolae : La referenţi cu studii medii? 

Dl. Predea Gheorghe : Da. La poliția locală le-am introdus norma de 

hrană în salariu şi obţin acelaşi venit pe care îl aveau până acum cu norma de 

hrană. Aveau 2750 lei net atât vor avea şi de aici înainte. Nu este nici o 

creştere pentru faptul că în momentul în care au luat norma de hrană au 

depăşit cu mult funcţionarii primăriei şi exista tendinţa ca toţi funcţionarii să 

se facă poliţişti locali. Ca să stopăm această migraţiune o să facem 

chestiunea aceasta.  

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Mai sunt alte opinii? 

  Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului oraşului Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate 

de voturi. 

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

aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui  teren în suprafaţă de 

560 m.p. situat pe strada Distilării.      

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care     

avizează favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl. Predea Gheorghe : Câteva cuvinte despre acest proiect de hotărâre. 

Este vorba de cererea unui cetăţean care doreşte să iniţieze un depozit de 

lemne. Problema este cunoscută la nivelul consiliului local există în zonă o 

anumită opoziţie pentru facerea acestui depozit de lemne. Urmează ca biroul 
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urbanism din cadrul primăriei înainte de a scoate la concesiune acest teren să 

obţină toate avizele necesare în vederea funcţionării acestui depozit. În 

condiţiile când nu se obţin aceste avize atunci această concesiune nu va avea 

loc cu această destinaţie şi vom găsi o altă destinaţie.      

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Dacă sunt alte întrebări, alte opinii. 

Dl. Isbăşoiu  Constantin : Vreau să întreb şi eu. Mi se pare fără sens 

sau ceva că nu ar fi normal. De ce primăria trebuie să obţină avizele? Că în 

felul acesta vă obligaţi la nişte răspunsuri mâine, poimâine. 

Dl. Predea Gheorghe :  Primăria în momentul când concesionează un 

teren pentru o anumită activitate ia trebuie să fie sigură că acolo sunt toate 

avizele în special avizul cetăţenilor.    

Dl. Croitoru Gabriel : E interesul primăriei să concesioneze. 

Dl. Predea Gheorghe :  Poate să vă ajute domnu Voicu… 

[…] 

Dl. Voicu Ion : În cazul concesionării unor terenuri legea specifică că 

se obţine certificatul de urbanism şi avizele esenţiale destinaţiei acelui teren. 

Problema este următoarea. Pe strada Distilării noi avem pe PUG-ul localităţii 

culoarea galbenă, adică pentru locuinţe. Acest depozit de lemne, deci este 

vorba numai de depozit de lemne fără să facă alte activităţi, conform legii 

nr.50 dacă pe o suprafaţă de teren se cosntrueşte un alt fel de construcţie faţă 

de ce este în jur trebuie acordul vecinilor. În condiţiile în care există o 

opoziţie în zonă unii sunt de acord alţii nu sunt de acord, în condiţiile în care 

vecinul nu îi dă acel aviz, deci noi trebuie să obţinem avizul în vederea 

concesionării pentru : depozit punct de desfacere lemne de foc, acesta ar fi 

obiectivul…             

Dl. Predea Gheorghe :  În final legislaţia prevede că instanţa de 

judecată poate să hotărască în locul vecinului în condiţiile când se aduc 

argumente pentru această chestiune.  

Dl. Isbăşoiu  Constantin : Adică să nu fie o acţiune răutăcioasă. 

Dl. Predea Gheorghe : Da. Instanţa apreciază dacă într-adevăr […]  

[…] 

Dl. Voicu Ion : Şi totodată  trebuie să luăm avize de la eventualii 

deţinători de conducte subterane care îți interzice să amplasezi acolo… 

Conpetul este pe partea cealaltă. 

Dl. Croitoru Gabriel : Eu nu înţeleg de ce nu îşi ia în altă parte. De ce 

nu  ia în faţă la Mucava sub acei stâlpi că era o curte foarte bună pentru el 

acolo. 

[…] 
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Dl. Voicu Ion : Ce se întâmplă. Acel teren a fost la un moment dat 

împrejmuit de acel vecin, s-a folosit de el şi s-a constatat că nu are drept, 

acte asupra acelui teren şi a trebuit să renunţe şi vă daţi seama că în 

condiţiile astea că nu i-a convenit. 

Dl. Dinu Nelu : După aceea devenise depozit de gunoaie. 

[…] 

Dl. Croitoru Gabriel : Ne angajasem să facem un parc acolo, dar… 

Dl. Predea Gheorghe : A fost o idee. 

Dl. Croitoru Gabriel : O idee, bineînțeles, poate era pozitivă. 

Dl. Predea Gheorghe : Da 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Bun, mergem mai departe, da? Nu mai sunt 

alte întrebări? 

Se desemnează, în unanimitate de voturi, la propunerea d-lui Predea 

Gheorghe, dl. consilier Cardoşi Nicolae în calitate de membru în comisia de 

organizare şi desfăşurare a licitaţiei, iar  dna consilier Cărpuşor Sanda  

membru supleant. 

  Supus la vot, Proiectul de hotărâre aprobarea concesionării prin 

licitaţie publică a unui  teren în suprafaţă de 560 m.p. situat pe strada 

Distilării se adoptă în unanimitate de voturi. 

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

însuşirea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Boldeşti-Scăeni a unui 

teren. 

  Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care     

avizează favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

  Dl. Predea Gheorghe : Domnu Voicu câteva cuvinte despre terenul în 

suprafaţă de 9196 mp. 

      Dl. Voicu Ion : Este vorba de un teren pe str. Pădurii când ajungem la 

pădurea din Scăeni în stânga este o vie. În interiorul acelei vii, care este o 

proprietate particulară, a fost o incintă a Petromului „Compresoare Balaca” 

se numea. Acest teren a fost predat către primărie după ce el a fost degajat 

de resturile de la construcţii şi dintr-un drum de exploatare are acces până la 

acest teren. Terenul este înconjurat la Sud numai de proprietăţi particulare. 

S-a făcut o solicitare din partea riveranilor, riveranului practic, în privinţa 

concesionării acestui teren. Pentru asta, fiind predat către de Petrom, trebuie 

să îl includem în domeniul privat al oraşului şi să decidă consiliul local în 

continuare ce va face cu el. 
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           Dl. Dincă Florin Ionuţ : Aş mai avea eu o observaţie aici, o 

rugăminte. Când la întocmirea proiectului ordinii de zi să fie totuşi specificat 

şi câteva cuvinte despre ce este vorba. Măcar suprafaţa şi zona aproximativ. 

          Dl. Cardoşi Nicolae : În ce stadiu este acum terenul domnu Voicu? 

Adică mă gândesc că dacă după ce va fi, dacă va fi introdus în domeniul 

privat şi după aceea scos la vânzare iar vreunul dintre vecini îşi manifestă 

drept de preemţiune, în ce stadiu este terenul. 

Dl. Vasile Adrian : Este unul singur. 

Dl. Cardoşi Nicolae : Adică poate fi folosit ca şi teren agricol cum 

este specificul zonei? 

Dl. Voicu Ion : În urma studiului pedologic făcut de O.S.P.A. 

Prahova, că au fost obligaţi să facă acest studiu, au spus că terenul este arabil 

dar nu pretabil pentru agricultură. 

Dl. Isbăşoiu Corneliu Ovidiu : Este agricol.   

  Dl. Cardoşi Nicolae : Este contaminat sau… 

Dl. Voicu Ion : Este agricol, aşa spune în… Aveţi din studiul 

pedologic ultima pagină, unde spune că nu este pretabil pentru agricultură. 

Dl. Cardoşi Nicolae : Este extravilan sau intravilan? 

Dl. Voicu Ion : Este intravilan. De jur împrejur viile sunt în 

extravilan. Este intravilan deoarece a fost un obiectiv al Petromului, al 

Petrobrazi. 

Dl. Predea Gheorghe :  A fost o construcţie acolo. 

Dl. Voicu Ion : Adică se poate preta acolo să-şi amenajeze acolo o 

cramă. 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Mai sunt alte opinii   

 Supus la vot, Proiectul de hotărâre însuşirea apartenenţei la domeniul 

privat al oraşului Boldeşti-Scăeni a unui teren  se adoptă în unanimitate de 

voturi. 

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

dezmembrarea în trei loturi a terenului în suprafaţă de 1909 m.p. situat pe 

Calea Unirii. 

  Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care     

avizează favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

  Dl. Voicu Ion : Este vorba de terenul de sub construcţia unde a fost 

Trezoreria, deci partea de Nord a construcției. Acel teren noi îl avem inclus 

în domeniul privat al localităţii cu o suprafaţă de 1909 mp. Acum 

proprietarii construcțiilor, cei care au cumpărat construcţiile, vor și terenul 

de sub construcţii să le dăm, dar trebuie dezmembrat pentru treaba asta. Şi 
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am avut o cerere în spate la Trezorerie, am lăsat acces acolo, cineva a făcut o 

cerere în vederea înfiinţării unui punct de desfacere băuturi alcoolice 

îmbuteliate pentru o suprafaţă de cca 30 mp în acel triunghi.   

Dl. Cardoşi Nicolae : Mie nu îmi este clar. Noi ne-am pronunţat cu 

privire la suprafaţa de 45 mp unde este shaormerie acum. Deci noi ne-am 

pronunţat cu privire la concesionare sau închiriere şi acum veniţi şi îmi 

spuneţi că de fapt bucata asta de teren trebuie dezmembrată din terenul mare. 

Deci, atunci… 

Dl. Voicu Ion : Aici este închiriere. De asta i s-a dat închiriere pentru 

că nu era dezmembrat. În condiţiile astea am dezmembrat în trei. Adică 

terenul mare rămâne aşa, shaormeria şi acesta solicitat acum de 37 mp. 

     Dl. Predea Gheorghe : Domnilor colegi. Prin dezmembrare consiliul 

local valorifică superior acest teren. Adică, câştigă mai mult dacă face 

dezmembrare. Asta este ideea de bază. 

     Dl. Lăcătuşu Ioan : Altfel nici nu se poate. 

         Dl. Cardoşi Nicolae : Nu. Acum eu sunt de acord, într-adevăr, dar 

suprafeţele astea nu sunt aferente clădirilor şi cred că  proprietarii clădirilor 

nici nu ar fi exprimat vreo pretenţie cu privire la ele. Bănuiesc că ei vor să 

cumpere ce este sub clădiri. 

         […]  

          Dl. Voicu Ion : Este o solicitare, acolo la Jan, care este în partea de 

Sud, şi o să cumpere şi terenul de sub construcţii ca să facă investiţii 

         […]  

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Noi la momentul acesta, practic, aprobăm 

dezmembrarea. Avem timp pe urmă să ne gândim cum vor veni proiectele 

pentru vânzare, să ştim ce vom face. 

Dacă nu mai sunt alte opinii, vă rog să îmi permiteţi să dau citire 

proiectului de hotărâre.  

 Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind dezmembrarea în trei loturi 

a terenului în suprafaţă de 1909 m.p. situat pe Calea Unirii se adoptă în 

unanimitate de voturi. 

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

însuşirea apartenenţei la domeniul public al oraşului Boldeşti-Scăeni a unui 

teren în suprafaţă de 1.686 mp. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care     

avizează favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl. Predea Gheorghe : Domnu Voicu. 
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Dl. Voicu Ion : Este vorba de terenul aflat între C.F. şi proprietăţile 

particulare de la str. Petroliştilor pe lângă C.F. până la Oneaţă unde se 

întâlneşte cu str. Vestului. 

  Dl. Predea Gheorghe : De la Halta Boldeşti în dreapta. 

Dl. Voicu Ion : Noi avem de elaborat Studiu de Fezabilitate pentru 

extindere iluminat în oraşul Boldeşti-Scăeni pe anumite zone şi una dintre 

zone este aceasta. Acest teren se învecinează cu : la Vest teren proprietate de 

stat concesionat către SN CFR iar la Est se învecinează cu proprietăţi 

particulare. Ca să putem să facem investiţia trebuie ca terenul pe care se vor 

monta acei stâlpi pentru iluminat public să fie pe terenul proprietatea 

localităţii. Şi există o fâşie de teren, v-am scris acolo lungimea şi suprafaţa 

de 1686 mp care îl includem în domeniul public al oraşului.    

Dl. Cardoşi Nicolae : Separat de drum? 

Dl. Voicu Ion : Este strada Petroliştilor trece canalul la Caragea şi 

ajunge până la Oneaţă. 

[…]   

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind însuşirea apartenenţei la 

domeniul public al oraşului Boldeşti-Scăeni a unui teren în suprafaţă de 

1.686 mp  se adoptă în unanimitate de voturi. 

 Se trece la punctul 7 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 

30.06.2017. 

  Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care     

avizează favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl. Predea Gheorghe :  Contul de execuţie înseamnă cheltuielile care 

s-au efectuat la nivelul bugetului oraşului conform raportului de specialitate 

întocmit de serviciul de specialitate. Acesta s-a făcut numai în limita 

prevederilor bugetare nefiind depăşite nici o limită.   

 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 30.06.2017  se adoptă în 

unanimitate de voturi. 

 Se trece la punctul 8 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 30.06.2017.      

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care     

avizează favorabil. 
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Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl. Predea Gheorghe : Aceeaşi concluzie cu rectificarea că nu a fost 

depăşită nici un fel de limită de prevedere bugetară.   

 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 30.06.2017 se adoptă în 

unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul 9 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 30.06.2017. 

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 30.06.2017 se adoptă în unanimitate de 

voturi. 

 Se trece la punctul 10 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 

30.06.2017.     

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 30.06.2017 se adoptă în unanimitate de 

voturi. 

  Se trece la punctul 11 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 30.06.2017.     

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 30.06.2017 se adoptă în unanimitate de voturi. 

 Se trece la punctul 12 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind 

închiderea temporară a traficului rutier pe Calea Unirii pe sectorul cuprins 

între strada Nucilor şi drumul de acces către fosta Staţie de Fluide a Schelei 

de Petrol Boldeşti. 
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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 : Ştiţi despre ce este vorba, am discutat iniţial la 

şedinţa pe comisii, nu am avut la momentul respectiv avizul poliţiei rutiere, 

între timp am obţinut acest aviz. Ţinând cont că intenţionăm ca această 

hotărâre de consiliu să intre în vigoare cu 01 august. Vom face rost de 

semnalizarea necesară care trebuie făcută. Din acest punct de vedere cred că 

este utilă pentru cetăţenii oraşului şi este un început de drum pentru recreere. 

Urmează ca ulterior să ne gândim şi la alte activităţi care se pot desfăşura.      

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Domnu consilier Petrişor. 

Dl. Petrişor Aurel : Vrea să ştiu şi eu dacă a fost notificat pentru că pe 

acolo îşi desfăşoară activitatea o firmă de transport. 

  Dl. Croitoru Gabriel : Până în ei. 

  Dl. Petrişor Aurel : Dar pentru el există totuşi… 

  Dl. Croitoru Gabriel : Ce? 

  Dl. Petrişor Aurel : Cost suplimentar.  

  Dl. Croitoru Gabriel : Că ocoleşte? 

  Dl. Predea Gheorghe : De se să fie? 

  Dl. Petrişor Aurel : Dacă a fost înştiinţat şi dacă are un punct de 

vedere. 

  Dl. Predea Gheorghe : Nu a fost înştiinţat pentru că nu este afectat. 

  […] 

  Dl. Predea Gheorghe : Nu se opreşte de la cimitir se opreşte de la el 

spre Boldeşti.  

Dl. Petrişor Aurel : Totuşi trebuia şi el anunţat, nu? Eu aşa zic. 

Dna Cărpuşor  Sanda : Dacă nu îl afectează… 

Dl. Petrişor Aurel : Poate îl afectează. Este una dintre cele mai mari 

firme aducătoare de taxe. 

[…] 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Nu îi împiedică accesul. 

Dl. Petrişor Aurel : El dacă vine din altă parte? Eu zic că totuşi trebuia 

înştiinţat.  

Dl. Predea Gheorghe : Din altă parte? Nu înţeleg. 

Dl. Vasile Adrian : E vorba de tonaj. Că accesul era pe Nucilor şi intra 

direct acolo. 

Dna Cărpuşor  Sanda : Nu întotdeauna. El mai mult circulă pe Scăeni.  
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Dl. Predea Gheorghe : După adoptarea hotărârii trimitem copie la toţi 

cei interesaţi. O să o comunicăm şi o să o trimitem la toţi cei interesaţi, 

riveranilor şi o să o publicăm şi pe site-ul primărie.    

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Mai sunt alte întrebări? 

  Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind  închiderea temporară a 

traficului rutier pe Calea Unirii pe sectorul cuprins între strada Nucilor şi 

drumul de acces către fosta Staţie de Fluide a Schelei de Petrol Boldeşti  se 

adoptă în unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul 13 al ordinii de zi: Prezentarea Raportului privind 

activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav 

pe semestrul I al anului 2017. 

          S-a luat act la acest raport. 

          Se trece la punctul 14 al ordinii de zi: Prezentarea Raportului privind 

activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate în semestrul I al anului 

2017. 

          S-a luat act la acest raport. 

          Se trece la punctul 15 al ordinii de zi: Prezentarea Raportului privind 

stadiul completării registrului agricol în semestrul I al anului 2017. 

          S-a luat act la acest raport. 

Se trece la punctul 16 al ordinii de zi : DIVERSE. 

1. Se prezintă cererea nr.11396/11.07.2017 prin care un grup de 

cetăţeni care au proprietăţi pe str. Seciului (Codrului) : dna Ciobanu 

Giorgiana, dna Bălescu Doina, dl Neagu George Mihai, dna Magheru 

Alexandra, dl. Piţa Caius, Teleanu Gheorghe şi Niculescu Mihai solicită 

aprobarea şi alocarea de fonduri pentru introducere pe strada a utilităţilor : 

canalizare, branşamente gaze şi asfaltare.  

Se prezintă punctul de vedere al domnului Voicu Ion. 

Se trece la discuţii :  

Dl. Voicu Ion : Trebuie completat cu faptul că proiectul pentru 

extindere reţele extindere reţele canalizare în oraşul Boldeşti-Scăeni prevede 

extinderea canalizării şi în acel sector de stradă, de asemenea pentru gaze 

trebuie să înaintăm cererea către Distrigaz pentru că aici trebuie cu acordul 

lor pentru că nu este în subordinea noastră, urmând ca după ce se introduce 

conducta de gaze şi canalizare să îl asfaltăm. Dacă îl asfaltăm acum mai rău 

ne batem joc de bani. Trebuie şi acel podeţ de acces reabilitat.   

Dl. Predea Gheorghe : Ce se întâmplă, în concluzie. În momentul când 

s-au făcut cererea pentru gazele din zonă l-am desemnat pe fostul nostru 

consilier local Dumitrescu Emil ca reprezentant al zonei să ia semnătura la 

toţi cei care doresc să aibă gaze. Au făcut toţi cerere. Dânşii nu au făcut 
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cerere. Dânsul, la vremea respectivă s-a discutat problema ca să facă cu toţii. 

Acum că dânşii au fost anunţaţi sau nu au fost anunţaţi este foarte dificil 

de… Cert este că noi am aprobat pentru str. Seciului nu doar pentru cele 10 

familii am aprobat pentru toată strada.       

Dl. Voicu Ion : Acolo s-au dat mult mai multe autorizaţii. Acolo pe 

acea străduţă, str. Codrului i-am dat denumirea… 

Dl. Vasile Adrian : De aici toată discuţia că domnul Dumitrescu s-a 

ocupat strict de str. Seciului, aceea este str. Codrului şi nu a fost prinsă în 

proiect.     

Dl. Voicu Ion : Sunt 4 familii. 

Dl. Predea Gheorghe : După ce  facem canalizarea în zonă după aceea 

vor fi terminate celelalte utilităţi gazele şi asfaltarea, etc. 

Dl. Vasile Adrian : Se poate reveni la proiectul de pe Seciului în 

completare?   

Dl. Voicu Ion : Nu. 

Dl. Vasile Adrian : Am înţeles că acolo că au adresă tot pe str. 

Seciului. 

Dl. Voicu Ion : Ce se întâmplă. Noi acolo avem altă denumire de 

străzi şi s-au introdus în domeniul public al oraşului. Pentru a fi funcţională 

acea denumire de stradă trebuie să obţină acel cod siruta pe care nu l-am 

obţinut. 

 […] 

 2. Se prezintă cererea nr.11489/13.07.2017 prin care dna Hagiu 

Alexandra-Cătălina, solicită închirierea unui spaţiu în incinta fostei primării 

de pe str. Podgoriei, nr.2 în scopul desfăşurării unei florării. 

Se prezintă punctul de vedere al domnului Voicu Ion. 

Se trece la discuţii :  

Dl. Predea Gheorghe : La ora actuală nu avem spaţiu disponibil. Ar 

mai două spaţii pe care primăria le ţine ei pentru anumite activităţi care se 

vor ivi pe parcurs.  

Dl. Cardoşi Nicolae : Şi destul de impropriu o florărie… 

Dl. Petrişor Aurel : Avem piaţa.   

Dl. Vasile Adrian : Vreau să îl întreb pe domnul viceprimar vis-a-vis 

de toate fenomenele care ne calcă avem ceva evenimente deosebite  

Dl. Predea Gheorghe : Nu sunt deosebite. Au fost câteva undeva … 

Dl. Vasile Adrian : Aseară era apă pe toată str. Petroliştilor până la 

Ungureanu.  

Dl. Predea Gheorghe : Da. Exact ca data trecută din cauza faptului că 

şanţul nu a fost decolmatat, el între timp a fost decolmatat. Din cauza 
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capacităţii şi cantitatea de apă fiind foarte mare la calea ferată secţiunea 

canalului este mai mică decât secţiunea canalului atât din amonte cât şi din 

aval. În acea situaţia a ieşit apa dar nu a fost o situaţie foarte… Au mai fost 

ceva probleme la Vârtej, pe str. Nisipurilor. 

[…] 

Dna Cărpuşor Sanda : Rugăminte mare. Eu revin. Am mai spus-o într-

o altă şedinţă, se poate verifica. Trebuie să luăm neapărat legătura cu cei de 

la Electrica. Astăzi au fost arse aparate casnice în oraş din cauza 

întreruperilor şi a revenirii curentului în condiţii improprii.     

Dl. Predea Gheorghe : Problema cu Electrica e o problemă naţională.  

Dna Cărpuşor Sanda : Nu este naţională. La Ploieşti nu s-a întâmplat 

aşa ceva. Ce trebuie să facem? 

Dl. Predea Gheorghe : Nu prea există soluţii. 

Dna Cărpuşor Sanda : Nu ştiu. O adresă, ceva. Nu se poate. 

Dl. Predea Gheorghe : Serviciul Electrica este un furnizor de servicii, 

există un contract între client şi furnizor şi să acţionezi conform contractului.  

Dna Cărpuşor Sanda : Deci noi acest consiliu local nu putem face… 

Atunci cine trebuie să facă, haideţi să găsim cadrul lega. 

Dl. Predea Gheorghe : Din moment ce am un contract cu un 

furnizor… 

Dna Cărpuşor Sanda : Şi mă duc eu la el? 

Dl. Predea Gheorghe : Păi dacă am contract nu este o relaţie directă? 

Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : Au venit să vă anunţe? Vedeţi că joi 

înlocuiește transformatorul acela de la str. Nisipurilor. Nu o să fie curent de 

la ora 09 la ora 17. 

Dna Cărpuşor Sanda : A mai fost şi acum două săptămâni. 

Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : Dacă nu se scot astea din priză în 

momentul când o să vină curentul se ard.  

Dna Cărpuşor Sanda : Exact. Astăzi după cele două, trei fulgere şi 

trăsnete deja m-au sunat că la mine s-a ars la calculator sursa. 

[…] 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Aş vrea să vă întreb tot la Electrica dacă 

putem să le transmitem… 

Dna Cărpuşor Sanda : Oficial.  

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Da. Sunt nişte copaci care obstrucţionează 

firele. Dacă pot ei să mai cureţe acei copaci. Am unul la mine la poartă şi le-

am trimis de vreo două ori dar… 

Dl. Isbăşoiu Constantin : Defrișarea se face numai în urma colaborării 

între Electrica şi Primărie.  
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[…] 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Şi aş mai vrea să vă întreb ceva. Mai ştiţi 

cumva stația de acolo de sus antigrindină mai funcţionează? 

[…] 

Dl. Vasile Adrian : Noi decât le-am pus la dispoziţie… 

Dl. Predea Gheorghe : Le-am pus la dispoziţie locaţia şi avem 

obligaţia legală să asigurăm accesul. 

[…] 

Dl. Vasile Adrian : Şi nu putem să îi tragem şi la răspundere că de 

exemplu ieri le-au dat după ce a trecut toată… 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Nu şi-a făcut treaba. 

[…] 

Dl. Predea Gheorghe : Poate să spună că le-au dat şi nu au făcut 

eficienţa… 

Dl. Isbăşoiu Corneliu Ovidiu : Nu le-a detectat la timp.  

[…] 

Dl. Isbăşoiu Constantin : Lansarea nu o face el de capul lui. Vine de la 

judeţ care le dă şi lor Bucureştiul cu avioane care ţipă cu etc., etc…. Nu este 

aiurea că dă el singur aşa. 

[…] 

Dl Croitoru Gabriel   declară  închise  lucrările  şedinţei ordinare de 

astăzi 25.07.2017.     

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR, 

                 Dl Dincă   Florin-Ionuţ                                   Tudor  Florina-Neli  

 

 

 

 

 


