ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES –VERBAL

Încheiat astăzi 07.07.2017 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al
oraşului Boldeşti-Scăeni, la care au participat 13 consilieri din totalul de 17
consilieri în funcţie.
Convocarea consilierilor la şedinţă s-a făcut prin Dispoziţia primarului nr.
293/04.07.2017 şi în scris prin Invitaţia nr. 11042/04.07.2017.
La lucrările şedinţei mai participă: dl. primar, d.na Tudor Florina-Nelisecretar, d.ra Dinu Alina- inspector.
Președintele de ședință ales pentru lunile iunie și iulie 2017, dl. consilier local
Dincă Florin-Ionuț, este absent.
Având în vedere absența președintelui de ședință ales pentru lunile iunie și
iulie 2017, la propunerea d.lui consilier local Ilie Vasilică, ședinţa de consiliu este
prezidată de d.na. Cărpușor Sanda care a fost aleasă în unanimitate de voturi
preşedinte de şedinţă pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al oraşului
Boldeşti-Scăeni din data de 07.07.2017, fiind adoptată HCL nr. 83/07.07.2017.
Dl. primar supune aprobării proiectul ordinii de zi, cu mențiunea modificării
denumirii proiectului de hotărâre de la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de operare practicate de S.C. Rosal
Grup S.A., aferente contractului nr. 1792/13023 din 13.09.2016 şi împuternicirea
reprezentantului oraşului Boldeşti-Scăeni să semneze Actul adiţional nr. 3 la
contract), acesta se aprobă în unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi: Aprobarea procesului-verbal al
şedinţei ordinare a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 27.06.2017.
D.na secretar Tudor Florina-Neli supune la vot procesul-verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 27.06.2017, 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 Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” oraşul
Boldeşti-Scăeni, pe anul 2017.

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuții:
Dl. Viceprimar: Este vorba de suplimentarea veniturilor acestei unități de
învățământ pentru a efectua toate formalitățile în vederea autorizării ISU. În acest
sens Consiliul Local, prin acest proiect de buget, a alocat sumele de bani necesare.
Supus la vot, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” oraşul Boldeşti-Scăeni, pe anul
2017, se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de asistenţă medico-socială BoldeştiScăeni, pe anul 2017.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuții:
Dl. Viceprimar: S-au făcut virări de credite bugetare între capitolele și
subcapitolele bugetului pentru a asigura funcționarea Unităţii de asistenţă medicosocială Boldeşti-Scăeni.
Supus la vot, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Unităţii de asistenţă medico-socială Boldeşti-Scăeni, pe anul 2017, se
adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 4 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.
Se trece la discuții:
Dl. Viceprimar: Fiind modificări efectuate la unitățile subordonate,
automat se modifică și bugetul orașului Boldeşti-Scăeni, cu această ocazie s-au mai
făcut virări de credite bugetare între capitolele bugetului pentru a asigura
funcționarea instituției.
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 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
modificării tarifelor de operare practicate de S.C. Rosal Grup S.A., aferente
contractului nr. 1792/13023 din 13.09.2016 şi împuternicirea reprezentantului
oraşului Boldeşti-Scăeni să semneze Actul adiţional nr. 3 la contract.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care solicită
discuții în plen.
Se trece la discuții:
Dl. Viceprimar: Problema se pune în felul următor, ca urmare a apariției
unei noi Ordonanțe de Urgență (OUG 48/2017) prin care s-a amânat data taxei de
mediu până la data de 01.01.2019, ADI- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
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„Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” a solicitat aprobarea
tarifului de operare numai în ceea ce privește majorarea salariului minimului pe
economie, acea diferență de la 4.96 lei la 5.24 lei. Din punct de vedere al
executivului apreciem că această solicitare este oportună și normală întrucât orice
agent economic trebuie să facă aceste majorări salariale și nu pot fi suportate din
costuri proprii pentru a presta un serviciu eficient.
Executivul a înștiințat ADI- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” că, în condițiile în care
acest proiect de hotărâre va trece de Consiliul Local Boldești-Scăeni, se va convoca
la o discuție pentru a prezenta toate deficiențele pe care acest operator le are pe raza
orașului Boldeşti-Scăeni, pe care dvs. le cunoașteți.
În acest sens, consilierii locali care susțin executivul trebuie să votăm acest
proiect de hotărâre, nu este o sumă foarte mare și este ceva normal.
Dl. Cardoși Nicolae: În opinia mea, nu se justifică majorarea tarifului la mai
puțin de un an de când operatorul a câștigat licitația publică pentru contractul de
delegare a gestiunii, iar din nota de fundamentare a cheltuielilor cu forța de muncă
nu se reflectă în prețul majorat așa cum este solicitat. De aceea consilierii locali din
PMP vor vota în consecință.
Dl. Viceprimar: Ceea ce vreau să obiectez la ceea ce spune dl. consilier, la
momentul când s-a făcut licitația, salariul minim pe economie nu era la valoarea de
1450 lei, cum este la ora actuală.
Dl. Cardoși Nicolae: Era la 1250 lei.
Dl. Viceprimar: Diferența este de 40 de bani.
Dl. Cardoși Nicolae: Câți salariați ai operatorului lucrează efectiv pentru
asigurarea serviciului pe raza orașului Boldești-Scăeni? Lucrează maxim 10
persoane.
Dl. Viceprimar: Ei au o arie de desfășurare și nu se poate pune problema
așa, dar nu este nicio problemă, este opinia dvs.
Dl. Isbășoiu Constantin: Consilierii locali din PNL se vor abține de la acest
proiect de hotărâre, dar cu obiecția că, de ce trebuie să aprobăm acum ce va fi în anul
2019? De ce nu cer anual? Următorul proiect să fie când tariful se va mări cu 2 lei.
Dl. Viceprimar: Când s-a inițiat acest proiect de finanțare, s-a făcut pe
această perioadă de timp si este o prevedere în contract prin care tarifele nu se pot
depăși, decât cele care sunt în acest plan de finanțare, cu excepția majorărilor care
intervin ca urmare a modificărilor actelor normative, spețe cum este salariul minim
pe economie. Așa a fost planul conceput, așa a fost finanțarea făcută. Consiliul Local
a aprobat acest plan de finanțare când s-a făcut înscrierea în ADI- Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor
Prahova”.
Supus la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de
operare practicate de S.C. Rosal Grup S.A., aferente contractului nr. 1792/13023 din
13.09.2016 şi împuternicirea reprezentantului oraşului Boldeşti-Scăeni să semneze
Actul adiţional nr. 3 la contract, se adoptă cu 8 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (dl.
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Cardoși Nicolae, dl. Petrișor Aurel) și 3 abțineri (dl. Dobrică Cristian, dl. Isbășoiu
Constantin, dl. Tănăsescu Stelian Horațiu), care se contabilizează ca voturi
împotrivă.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind îndreptare
eroare materială strecurată în preambulul Hotărârii Consiliului Local nr.
30/27.02.2017.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuții:
D.na Tudor Florina-Neli: În preambulul Hotărârii s-a menționat art. 9, alin.
(2), care nu există în contractul de concesiune nr. 7750/17.10.2003 și trebuia invocat
art. 9, alin. (1), lit. c) în contractul de concesiune nr. 7750/17.10.2003, care prevedea
încetarea contractului de concesiune, ,,în cazul nerespectării obligațiilor contractuale
de către concesionar, prin rezilierea de plin drept a contractului, cu plata unei
despăgubiri în sarcina concesionarului”
Dl. Viceprimar: Celelalte acte care compun hotărârea erau corecte.
D.na Tudor Florina-Neli: E vorba doar de preambulul hotărârii și am
înțeles că au fost discuții în ședința de consiliu de data trecută cu d.na avocat Dobre
Cristina, al d.lui Edouard Anisia, administratorul S.C. EGEA PROD S.R.L.
Preambulul Hotărârii nu are consecințe juridice.
D.na Cărpușor Sanda: Corectăm dacă se poate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre privind îndreptare eroare materială
strecurată în preambulul Hotărârii Consiliului Local nr. 30/27.02.2017, se adoptă în
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi : Diverse.
a) Se prezintă adresa nr. 10407/23.06.2017 prin care dl. Șerban I. Cristian,
instructor sportiv, domiciliat în orașul Boldești-Scăeni, bl. 19, sc. B, ap. 32, în
asociere cu S.C. SPORT FOR SPORT S.R.L., firmă specializată în amenajare de
terenuri (cod CAEN 4312), solicită concesionarea unei suprafețe de teren de cca.
1200 m.p. situat în apropierea dispensarului din Boldești-Scăeni (fostul teren de
sport al școlii Scăeni), în scopul amenajării unui teren multisport (minifotbal, tenis,
baschet).
Se prezintă punctul de vedere al d.lui Voicu Ion, șef birou urbanism, prin
care arată că terenul este proprietatea orașului și se poate iniția un proiect de hotărâre
pentru concesionarean terenului respectiv, dar numai după consultarea cetățenilor
din zonă deoarece se vor organiza meciuri de fotbal și să nu se reclame perturbarea
liniștii în zonă.
Se trece la discuții:
Dl. Tănăsescu Stelian Horațiu: După ce va amenaja terenul îl va
închiria?
Dl. Viceprimar: Îl concesionează, e treaba lui ce va face.
Dl. Primar: Dacă se va aproba acest proiect îi punem condiție să facă și
un parc acolo pentru că este destul teren.
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D.na Cărpușor Sanda: Deocamdată este ideea dacă se va putea iniția un
astfel de proiect de hotărâre.
[…]
Dl. Cardoși Nicolae: Aș vrea să rog acest consiliu să aibă în vedere că
în aproape toate ședințele am avut de discutat asupra unor proiecte de hotărâre
privind vânzarea sau concesionarea unor terenuri de pe raza localității. Cred că ar
trebui să fim puțin mai rezervați când punem în vânzare sau concesionăm terenuri
pentru că e posibil ca în viitorul apropiat să reușim să accesăm fonduri, să ne
propunem să construim obiective și ne vom trezi în situația că nu vom mai avea
unde să mai construim. Nu este ceva rău o unitate sportivă, dar avem în oraș spații
unde se pot desfășura activități sportive și referitor la alegerea zonei, așa cum a spus
și dl. Voicu Ion, vor trebui consultați cetățenii dacă se va putea sau nu să se aprobe
desfășurarea unor astfel de activități, care presupun zgomot.
Ca idee, ar trebui să păstrăm în patrimoniul localității unele terenuri cu
potențial pentru viitor. Pe specificul activității care urmează să se desfășoare acolo,
ar conta foarte mult și părerea cetățenilor din zonă.
Dl. Primar: Acolo a fost terenul de sport al școlii. Cetățenii au solicitat
să se facă un parc acolo.
Dl. Isbășoiu Constantin: Construcție nu se poate face. Am înțeles că
acolo a fost un cimitir și nu se dă voie să excaveze acolo.
Dl. Viceprimar: Decât ca acel teren să stea cu buruieni și mărăcini pe
el, mai bine îl concesionăm. Problema principală este acordul vecinilor pentru faptul
că am avut probleme în zona respectivă din cauza meciurilor de fotbal.
[…]
Dl. Viceprimar: Trebuie făcută adresă la toți vecinii din zonă prin care
le spunem ce avem de gând să facem și în condițiile când vom primi aviz favorabil
de la majoritatea, nu de la toți, trebuie să fie unul contra, vom iniția un proiect de
hotărâre.
Pe de altă parte, ceea ce a spus dl. Cardoși Nicolae este adevărat, iar
Consiliul Local are obligația să valorifice terenurile care le are în patrimoniu.
Controlul Curții de Conturi ne va trege la răspundere de ce nu am valorificat
terenurile. Controlul Curții de Conturi de acum 2 săptămâni ne-a întrebat de ce nu
am valorificat terenurile de la fond funciar. În principiu obligația e să valorificăm
terenurile din domeniul privat cu eficiență maximă.
D.na Cărpușor Sanda declară închise lucrările ședinței extraordinare din data
de 07 iulie 2017.
Președinte de ședință,
Cărpușor Sanda

Secretar,
Tudor Florina-Neli
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