ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES –VERBAL
Încheiat astăzi 30.05.2017 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
oraşului Boldeşti-Scăeni, la care au participat 17 consilieri din totalul de 17
consilieri în funcţie.
Convocarea consilierilor la şedinţă s-a făcut prin Dispoziţia primarului
nr.231/25.05.2017 şi în scris prin Invitaţia nr.8564/25.05.2017.
La lucrările şedinţei mai participă: dl. primar, d-na secretar Tudor
Florina Neli, dl. Voicu Ion, d-na Vişănoiu Daniela, d-na Păun Daniela şi dl.
Joiţa Mihail.
Şedinţa de consiliu este prezidată de dl Croitoru Gabriel care a fost
ales în unanimitate de voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile aprilie şi
mai.
Dl. primar propune aprobarea introducerii unui punct pe ordinea de zi,
acesta se aprobă în unanimitate de voturi.
Dl. primar 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 ordinare a Consiliului Local din data 25.04.2017. Se prezintă
punctele de vedere ale comisiilor de specialitate.
D-na secretar Tudor Florina Neli supune la vot procesul verbal al
şedinţei ordinare a Consiliului Local din data 25.04.2017, care se aprobă în
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
majorarea preţurilor/tarifelor practicate de către S.C. JOVILA
CONSTRUCT S.R.L. PLOIEŞTI.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care
avizează favorabil.
Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:
Dl. Croitoru Gabriel : Domnu consilier, vă rog.
Dl. Cardoşi Nicolae : Aveam câteva lămuriri pe care sper să mi le
poată aduce cu privire la structura preţurilor propuse.
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Una dintre ele, pe care nu am regăsit-o în memoriul tehnico-economic
care nu s-a aflat pe comisii
Dl. Predea Gheorghe : Dar este acum.
Dl. Cardoşi Nicolae : Acum e acum! Este cea referitoare la fondul
pentru handicap. Şi dacă ne poate răspunde la această primă întrebare a mea.
De ce aţi introdus acest cost în nota de fundamentare a preţurilor propuse.
După opinia mea nu este o cheltuială directă cu serviciul de furnizare.
Dl. Joiţa Mihail : Răspund acum sau le…
Dl. Cardoşi Nicolae : Acum ca să nu greşim.
Dl. Joiţa Mihail : Fondul pentru handicapaţi se calculează la impozitul
pe salarii dar nu intră în bugetul de stat consolidat pe taxe şi impozite şi
atunci conform metodologiei date de ANRSC ni se cere calcularea fondului
de handicapaţi pe total sumă salarii separat şi atunci de aceea îl bifăm
separat pe listă ca impozit pe care îl dăm pentru handicapaţi aferent fondului
de salarii. Fondul de salarii intră în cheltuielile directe pe tarif, fondul de
handicapaţi aferent sumei plătite de salarii este specificat separat şi nu se
duce în bugetul consolidat, se duce pe cont separat. Atunci ANRSC-ul ni la
pus ca tabelaş separat în metodologie.
Dl. Cardoşi Nicolae : Eu nu am găsit în anexele la Ordinul nr.65
rubrica fond handicap. Dacă dumneavoastră aţi găsit-o…
Dna Păun Daniela : Acest fond a fost constituit ulterior apariţiei
ordinului. Ordinul este din 2007 iar fondul de handicap mai târziu a apărut.
Dl. Cardoşi Nicolae : Bun. Şi acum de ce trebuie să plătească
populaţia oraşului în preţul de cost al serviciilor furnizate fondul de handicap
dacă dumneavoastră nu angajaţi 4% persoane cu handicap cum prevede
Ordinul Ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale. Adică mi se pare incorect
să punem populaţia să plătească în preţul apei şi a serviciului de canalizare
pentru că dumneavoastră ca firmă nu angajaţi 4% persoane cu handicap.
Dl. Joiţa Mihail : Sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă noi am fi
angajat 4% persoane cu handicap să îi trimit să facă ce? Avarii?
Dl. Cardoşi Nicolae : Nu ştiu.
Dl. Joiţa Mihail : Cum nu ştiţi? E o taxă mascată! Nu e taxă mascată.
A, bun, dacă este taxă mascată… Sau vă certaţi cu altcineva în locul meu.
Dl. Cardoşi Nicolae : Dar ce, mă cert?
Dl. Joiţa Mihail : Ideea era că o prevedere legală nu mi se poate
imputa mie. Eu trebuie să angajez pentru serviciul de apă şi canalizare
oameni. Dacă dumneavoastră consideraţi că noi putem să facem servicii de
apă şi canalizare cu handicapaţi…, eu cred că nu. Dacă îmi explicaţi cum
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poate găsim o soluţie şi mă aşez şi pe tema asta, dar eu nu cred că pot să fac
avarii cu handicapaţii.
Dl. Breană Petre Dragoş : Dar numai avarii puteţi să faceţi?
Dl. Joiţa Mihail : Pot să îi dau utilaj sau ce să îi dau să facă?
Dar oamenii cu handicap fizic au nevoie de locuri de muncă speciale.
Dl. Breană Petre Dragoş : De ce nu creaţi un loc de muncă special. Aţi
încercat cel puţin? Aţi pus un anunţ ceva…
[…]
Dna Cărpuşor Sanda : Cred că întrebarea nu a fost pusă corect. Îmi
permiteţi din punct de vedere a meseriei pe care o execut. Acest coeficient
calculat la fondul de salarii nu înseamnă că societatea este obligată să
angajeze handicapaţi. El se calculează că aşa presupune legea. Deci
întrebarea nu este pusă corespunzător. Aşa cum ne-a explicat domnul
director şi nu am ştiut până acum, faptul că ANRSC-ul iar fi impus scrierea
în mod expres, deosebit a acestui articol nu înseamnă obligativitatea
societăţii de a angaja handicapaţi. El este unul dintre coeficienţii care se
aplică unităţii la fondul de salarii ca şi 15.8; 5.5; 5.2; 10.5; 0,85 deci CAS,
CASS, şomaj şi fond de garantare. Inclusiv fondul de garantare.
Dl. Joiţa Mihail : Legea spune că da, dacă angajezi handicapaţi poţi să
nu mai plăteşti
Dna Cărpuşor Sanda : Asta este cu totul altceva.
Dl. Joiţa Mihail : Ideea era că dacă miar fi venit cineva la tesa
handicapat da, era o chestie de posibilitate că poate să vină cu căruciorul,
doamne fereşte, nu am nici o problemă că poate să lucreze la calculator. Dar
nu a venit nimeni şi dacă nu am avut eu de unde să mă duc să îi caut?
Dna Păun Daniela : Aici sunt salarii directe. Adică ale oamenilor de la
echipă. Ce înseamnă teren nu indirecţi. Nu vorbim de tesa.
Dl. Croitoru Gabriel : Mai aveţi o întrebare? Vă rog.
Dl. Cardoşi Nicolae : Mai am o întrebare. Dacă ne poate explica şi
nouă de ce la rubrica alte cheltuieli materiale avem o sumă mult mai mare
decât cea de la materiale ca şi cheltuieli directe. Deci spuneţi-mi de ce alte
cheltuieli materiale unde intră la şi altele presupune o sumă atât de mare în
raport cu rubrica materiale. Deci la punctul 2 pe specificaţie. Am 49.460
calculaţi de mine pe an alte cheltuieli materiale şi 33.422 materiale. Cam ce
sunt astea alte cheltuieli materiale. Mi se pare o sumă mare.
Dl. Joiţa Mihail : Cheltuieli materiale vin materiale aferente lucrărilor
directe, adică fitinguri, mufe de sudură, flanşe, garnituri, iar pe alte cheltuieli
materiale sunt alte materiale care nu intra în avarii intră în consumuri
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materiale directe ceea ce înseamnă clor, substanţe speciale, transporturi
speciale, oxigen chestii care nu intră în materiale efectiv care se pune nou
dar care sunt mai scumpe pentru că au valori… mai ales clorul gazos pe care
îl folosim la dezinfectarea apei. Acesta ne costă cel mai mult pentru că se
face cu transport special. Ştiţi foarte bine că după ce s-a întâmplat la Buzău
de atunci o întreagă bombă atomică, transporţi clor sau azot eşti ca o maşină
militară. Iar costurile sunt enorme pe transporturi.
Dl. Croitoru Gabriel : Mulţumesc. Nu mai am întrebări.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Tot cu domnu Joiţa. Mă refer tot la motivarea
solicitării cu elemente de cheltuieli. Chiar asta era şi întrebarea mea
referitoare la alte cheltuieli materiale. Mai văd aici colaborări, o sumă mare,
tot aşa comisioane şi onorarii, poştă şi telecomunicaţii. Adică lucruri care nu
ştiu dacă sunt atât de fundamentate astfel încât să fie suportate la un moment
dat de populaţia oraşului Boldeşti-Scăeni.
Aş vrea să vă întreb ce conţin acestea, şi colaborări şi comisioane,
onorarii…
Dl. Joiţa Mihail : Contractele de consultanţă juridică, avocat, audit
financiar…
Asistenţă informatică, controale periodice personal, analiza
potabilităţii apei potabile, monitorizare de control şi audit, cursuri de igienă
personal. Cam acestea sunt. Şi verificări metrologice.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Sincer eu m-aş fi aşteptat din partea
dumneavoastră, din partea Jovila să vină acum cu un referat, raport prin care
să ne propuneţi o îmbunătăţire semnificativă a serviciilor, astfel încât să ne
determinaţi să aprobăm majorarea tarifară. Eu aş fi vrut să creştem în
calitate, Jovila să vină cu propuneri de creştere în calitate. Eu îmi doresc un
serviciu care să fie de foarte mare calitate, să creştem în rentabilitate şi în
eficienţă pentru oraşul Boldeşti-Scăeni. Aşa cum şi în anul 2015 nu am fost
de acord cu prelungirea contractului pe o durată de 7, am propus atunci
maxim 2 ani. Nici acum nu sunt mulţumit că dumneavoastră veniţi de fiecare
dată anual sau aproape anual cu propunere de majorare de tarif, iar
fundamentarea motivelor nu este chiar atât de justificativă. Iar noi ca oraş în
continuare pierdem ca să zic aşa pentru că nu putem să accesăm fonduri
nerambursabile, fonduri pentru staţia de epurare. În continuare sunt pentru
înfiinţarea, ştiu că nu se poate acum, unui serviciu de gospodărie locală
astfel încât tariful pe care trebuie să îl plătească populaţia oraşului BoldeştiScăeni să fie mult mai mic. Din acest punct de vedere noi grupul PNL o să
fim împotriva majorării tarifare. Din ceea ce ştiu aici nu ştiu ce se va
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întâmpla, la Lipăneşti din ceea ce ştiu primarul şi ceilalţi consilieri nu sunt
de acord cu propunerea dumneavoastră. Cam atât am avut să spun.
Dl. Croitoru Gabriel : Domnu Joiţa daţi un răspuns?
Dl. Joiţa Mihail : Nu am la ce pentru că dânsul… . Am răspuns mai
devreme la cheltuielile…
Dl. Croitoru Gabriel : Altă întrebare domnilor?
Dl. Joiţa Mihail : Ca eficienţă […] preţul creşte de la 3,16 lei la 3,44
lei, deci o creştere de 8,86 %. Dacă veţi lua în calcul numai salariile care au
crescut de la 1250 la 1450 ceea ce înseamnă douăzeci şi ceva la sută iar
preţul la apă creşte cu 8%. În total preţ apă tarif pe mc cheltuielile salariale
sunt undeva la jumătate din această sumă. Numai dacă băgam cheltuielile
salariale ar fi trebuit să cresc cu 10%. Dar prin eficientizarea celorlalte
cheltuieli am ajuns la 8%.
Dacă dumneavoastră consideraţi că un serviciu la tariful acesta nu este
acceptabil ca să putem să facem mai mult decât facem din banii aceştia
trebuie să avem bani mai mulţi. Dacă vă gândiţi să faceţi un serviciu în
subordinea primăriei mă îndoiesc că veţi putea să puneţi un tarif mai mic şi
să faceţi lucruri mai bune. Cu bani puţini nu faci niciodată lucruri bune.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Maş fi aşteptat totuşi să îmi răspundeţi să
veniţi cu un plan de îmbunătăţire a calităţii serviciilor. La asta maş fi
aşteptat pentru că sunt mari probleme din acest punct de vedere şi au mai
fost semnalate în trecut în consiliu şi nu cred că … eu nu le-am văzut
îmbunătăţite.
Dl. Joiţa Mihail : Depinde la ce vă gândiţi. Îmbunătăţirea serviciului
din punctul meu de vedere înseamnă o cât mai mare acoperire a distribuţiei
apei pe oraş şi o cât mai mare preluare abonaţi la canalizare. Mai mult decât
facem să investim direct din fonduri proprii şi din fonduri atrase bancare în
extinderea de reţele, bineînțeles alături de dumneavoastră, că şi
dumneavoastră aţi făcut şi faceţi în continuare. Dacă discutăm pe calitatea
apei nu avem o problemă de calitate la apă avem o problemă de avarii care
generează o turbiditate la repornire acea apă tulbure după fiecare avarie. Da
acolo sunt de acord dar acolo aceasta nu o scoatem decât în momentul în
care o să avem toate reţelele înlocuite, iar din punctul acesta de vedere ştiţi
la fel de bine ca şi mine de la domnul şi primar, viceprimar, de la executiv că
am solicitat în nenumărate rânduri să schimbăm aducţiunile de azbo care ne
creează foarte mari probleme. Au îmbătrânit. Conductele de azbo au durata
limitată de viaţă, iar acestea sunt expirate de 8 ani. Durata de viaţă este
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estimată de producător. Noi le folosim pentru că nu avem cum să mergem
fără ele, asta ar însemna să rămânem fără aducţiuni.
Dl. Croitoru Gabriel : Alte întrebări?
Dl. Predea Gheorghe : Cu alte cuvinte domnu director ne spune că
dacă dumneavoastră consiliul local alocaţi, finanţaţi investiţia pentru apă şi
canal pentru reţele noi atunci şi îmbunătăţirea activităţii va veni de la sine.
Aşa este domnu director, da?
Dl. Joiţa Mihail : Vă pot da un exemplu clar. La Blejoi investiţia în
alimentare cu apă s-a ridicat în ultimii 5 ani la 100 miliarde iar preţul nu a
mai crescut de 5 ani.
Dl. Predea Gheorghe : Într-o altă ordine de idei. Ideea este în felul
următor. Dacă vrem într-adevăr să îmbunătăţim această activitate noi
consiliul local trebuie să prioritizăm ca toţi banii care îi are consiliul local să
îi bage în investiţia de apă. La ora actuală după cum ştiţi banii sunt puţini şi
i-am investit proporţional cu necesităţile oraşului. În al doilea rând din punct
de vedere al executivului noi apreciem că solicitarea este fundamentată,
majorarea nu este mare iar efectele mai ales creşterii salariale care s-au
efectuat la nivel naţional, având în vedere salariul minim, din acest punct de
vedere solicit consilierilor PSD să votăm pentru aprobarea acestui proiect de
hotărâre.
Dl. Croitoru Gabriel : Mai aveţi întrebări domnilor colegi? Domnu
Breană.
Dl. Breană Petre Dragoş : Majoritatea populaţiei cu care am discutat
nu pot să consume această apă din cauza mirosului şi gustului de clor. De ce
este aşa de mare…?
Dna Păun Daniela : Clorul este reglementat de către Sanepid. Trebuie
să plece cu o anumită concentraţie din staţie care este reglementată dar la
capăt de reţea trebuie să ajungă iarăşi într-o limită care este reglementată.
Dl. Breană Petre Dragoş : Şi în procent atât de mare? Populaţia nu
poate să o consume, nici eu. Cumpăr apă plată şi nu consum…
Dl. Cardoşi Nicolae : O altă metodă pentru a diminua cantitatea de
clor sau o înlocui în timp nu există? Ultraviolete sau … ce ştiu eu…
Dna Păun Daniela : Nu. Legislaţia nu ne permite în acest moment.
Singurul parametru de dezinfecţie reglementat este clorul din apă, clorul
rezidual.
Dl. Vasile Adrian : Şi mie îmi dă senzaţia că clorinarea se face numai
în staţie? Nu se poate face…
Dna Păun Daniela : Se face cu corecţie la Scăeni pentru Seciu.
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Dl. Vasile Adrian : Trebuie făcută, dar nu este normal ca de la staţie
ca să ajungă la cap de linie…
Dna Păun Daniela : Dar trece prin două rezervoare Boldeşti şi Scăeni.
La Scăeni se corectează şi merge în alt rezervor la Seciu şi de acolo…
Dl. Joiţa Mihail : Putem să facem un proiect cu staţia de clorinare pe
fiecare rezervor, trebuie să luăm în calcul câteva sute de mii de euro şi
vedem dacă sunteţi de acord. Vă pregătesc un proiect pentru reabilitare
rezervoare cu staţie de clorinare…
Dl. Predea Gheorghe : Lăsaţi să facem rezervorul la Seciu şi după
aceea vorbim.
Dl. Joiţa Mihail : Eu răspund la ce întrebări mi se pun.
Dl. Croitoru Gabriel : Alte întrebări domnilor consilieri mai aveţi?
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind
majorarea
preţurilor/tarifelor practicate de către S.C. JOVILA CONSTRUCT S.R.L.
PLOIEŞTI, se adoptă cu 11 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă ( domnii
consilieri : Dincă Florin Ionuţ, Dobrică Cristian, Petrişor Aurel, Isbăşoiu
Constantin, Tănăsescu Stelian Horaţiu, Cardoşi Nicolae ).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie
publică a unui teren în suprafaţă 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. Croitoru Gabriel : Discuţii ?
Dl. Predea Gheorghe : Nu sunt pentru că s-a lămurit la şedinţa pe
comisii. Dacă mai vrea cineva alte explicaţii, îl avem pe domnul Voicu aici,
dar cred că nu este cazul.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de
oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în
suprafaţă 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
aprobarea concesionării prin licitaţie publică a trei loturi de teren în
suprafaţă totală de 250 m.p. situate pe strada Podgoriei.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care
avizează favorabil.
Se desemnează, în unanimitate de voturi, la propunerea d-lui Primar,
dl. consilier Biţă Paul în calitate de membru în comisia de organizare şi
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desfăşurare a licitaţiei, iar la propunerea d-lui consilier Croitoru Gabriel dl.
consilier Lăcătuşu Ioan membru supleant.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării
prin licitaţie publică a trei loturi de teren în suprafaţă totală de 250 m.p.
situate pe strada Podgoriei se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru
completarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 157/24.11.2015 privind
aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Oraşului Boldeşti-Scăeni
2014-2020.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care
avizează favorabil.
Dl. Croitoru Gabriel : Domnu Isbăşoiu este împotrivă.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Eu, pentru că nu am participat la discuţii.
Discuţii nu au fost, numai v-aţi jucat acolo că aţi greşit aia şi aţi greşit
ailaltă. Dar nu aţi zis că acesta este proiectul şi discutăm pe el, nu aţi zis.
Dna Cărpuşor Sanda : Dar nu despre asta era vorba.
[…]
Dl. Isbăşoiu Constantin : Pentru că eu aş avea ceva de spus la ăsta.
Zice „construire, modernizare şi extindere rețea de distribuţie apă şi
branşamente oraş Boldeşti-Scăeni”. Avem detaliat unde?
Există la Seciu apropare 10 familii care nu au apă. V-am mai spus şi
nu vreţi să luaţi în considerare.
Dl. Primar : Ba da.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Păi nu ştiu, că nu văd aici.
Dl. Predea Gheorghe : Unde? Staţi puţin. 10 familii? Poate nu vor să
aibă apă, care este problema.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Da… aşa este. În secolul XXI nu vor să aibă
apă.
Dl. Predea Gheorghe : Da. Este posibil să avem şi cetăţeni de genul
acesta care au fântâni şi nu vor să aibă apă.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Şi pompierii când vin tot din fântână ia apă?
Dl. Predea Gheorghe : Vin cu apă pompierii…
[…]
Dl. Isbăşoiu Constantin : Cred că ne jucăm cu răspunsurile domnule
viceprimar.
Dl. Predea Gheorghe : Ca şi întrebările.
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Dl. Isbăşoiu Constantin : Da? Şi mai aveam ceva aici. Zice „amenajări
de spaţii verzi, zone sport, locuri de joacă pentru copii”. V-am mai rugat
odată să faceţi şi la Seciu un parc pentru copii la Căminul Cultural.
Dl. Primar : Se face.
Dl. Predea Gheorghe : În momentul când aprobăm lista de investiţii îl
facem, dar nu […] Nu înseamnă că dacă ne rugaţi trebuie să şi îl facem.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Puneţi-l pe investiţii.
[…]
Dl. Isbăşoiu Constantin : Când treceţi pe la Seciu să vă duceţi un pic
pe Gâlmea să vedeţi ce a putut să facă Plopu pentru Gâlmea.
Dl. Predea Gheorghe : Da. Eu am fost.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Atunci luaţi un exemplu şi faceţi şi pentru
Seciu.
Dl. Predea Gheorghe : Dar ştiţi care este treaba? Nu înseamnă că tot
ce spuneţi dumneavoastră trebuie să facem.
[…]
Dl. Isbăşoiu Constantin : Nu sunt lucruri care sunt aşa exorbitante
sau…
[…]
Dl. Predea Gheorghe : Noi facem ceea ce se aprobă în Consiliul
Local.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Nu cred că a cere să punem apă pe strada
unor oameni…, e ceva normal sau a face un parc de joacă pentru copii.
Dl. Predea Gheorghe : Dacă ne indicaţi şi sursa de finanţare o
rezolvăm.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Bugetul primăriei.
Dl. Predea Gheorghe : În momentul când va fi bugetul …
Dl. Isbăşoiu Constantin : Domnu vice, dacă e să vorbim aşa când
faceţi extinderi, faceţi suplimentare de proiect şi de preţ la anumite străzi cu
asfaltare ca să facem parcări pentru anumite persoane acolo putem să facem.
Dar asta vine PNL-ul cu o sugestie şi nu putem să o facem.
Dl. Predea Gheorghe : Fiţi concret, nu la general. Concret, spuneţi
strada cutare s-a făcut în plus sau în minus…
Dl. Isbăşoiu Constantin : Credeţi că este cazul?
Dl. Predea Gheorghe : Da este cazul ca să ştiu şi eu exact, adică să…
Dl. Isbăşoiu Constantin : Nu ştiţi? Credeţi că nu ştiţi?
Dna Cărpuşor Sanda : Dar nu ştim noi ceilalţi colegi şi poate vrem să
aflăm.
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Dl. Predea Gheorghe : Ideea este în felul următor. Suplimentăm la…
[…]
Dl. Isbăşoiu Constantin : Nu, dar cred că nu cer domnu vice… Domnu
vice nu cer nimic extraordinar pentru că veniţi sâmbăta şi duminica la
Căminul Cultural şi vedeţi cum copii se joacă în răspântia aia largă acolo şi
unul stă de şase şi le spune să oprească că vine maşina.
Dl. Predea Gheorghe : Aşa.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Păi şi, cred că nu este frumos. Într-o
localitate care nu ne respectăm.
Dl. Predea Gheorghe : Avem noi vreo vină că copii se joacă în
răspântie.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Nu. Am eu atunci.
Dl. Predea Gheorghe : Avem teren de sport la Seciu. Avem unde să se
joace copii.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Aţi văzut şi acela în ce hal este, că s-a dus
deja faţa?
Dl. Primar : Cine trebuie să aibă grijă de el domnu.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Păi ce, se uzează ca orice material.
Dl. Predea Gheorghe : Da domnu Isbăşoiu, aşa este, se uzează, o să…
Dl. Primar : A fost prima dată cu cheie, cât a fost cu cheie avea şi
nocturnă…
Dl. Predea Gheorghe : Nu. Asta e problemă de diverse nu de…
Discutăm la diverse.
Dl. Primar : Ca să îl lămuresc pe domnu Isbăşoiu. Pentru Seciu s-a
făcut un părculeţ în curtea Grădiniţei.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Este al grădiniţei.
[…]
Dl. Primar : Am zis că anul acesta facem după ce facem gardurile.
Anul acesta facem gardul la Căminul Cultural şi după aceea facem şi acolo
un părculeţ.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Gardul se continuă tot.
Dl. Primar : Da.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Foarte bine. Că lumea vorbeşte că i-aţi făcut
numai…
Dl. Primar : Iar în ceea ce priveşte apa, este strada aceea acolo unde
stă părintele…
Dl. Isbăşoiu Constantin : Nu acolo, cere dincolo ăştia săracii nu cei de
acolo.
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Dl. Primar : Noi acolo trebuie să băgăm apă că atâtea solicitări
avem…
Dl. Predea Gheorghe : Sergent Erou Bălănescu.
Dl. Primar : Da.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Probabil le trebuie la ăia cu padocul de câini
acolo.
Dl. Isbăşoiu Corneliu Ovidiu : Să îl punem şi pe el să semneze.
Dl. Predea Gheorghe : Nu există proiect, există un document…
Dl. Isbăşoiu Corneliu Ovidiu : Nu dar acolo… Este vina mea că nu
i-am spus.
Dl. Predea Gheorghe : Este în faza finală.
Dl. Isbăşoiu Corneliu Ovidiu : Nu dar este vina mea că nu i-am spus.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Nu, că aşa se face…
Dl. Primar : Domnu Isbăşoiu. Vedem să fie peste tot la fel. Adică nu
pot să fac numai în Seciu, sau să fac numai în Scăeni sau în Boldeşti. Mai
avem şi Balaca, mai avem şi Teleajenului…
Dna Cărpuşor Sanda : Puteţi să faceţi şi la noi.
Dl. Primar : Mai avem şi cartierul Nord.
Dl. Predea Gheorghe : Haideţi să revenim.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 157/24.11.2015 privind aprobarea Strategiei de
Dezvoltare Durabilă a Oraşului Boldeşti-Scăeni 2014-2020 se adoptă cu 16
voturi pentru şi un vot împotrivă ( domnul consilier Isbăşoiu Constantin ).
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
aprobarea manifestărilor prilejuite de „Ziua 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 : Domnu primar să facem precizarea cum se
desfăşoară.
Dl. Primar : Ziua oraşului va fi sâmbătă şi duminică, 10 şi 11 Iunie. Se
va organiza pe Izlazul de pe Calea Unirii, construim o scenă pentru că au
fost discuţii şi probleme. Când facem la pădure la Scăeni se supără cei din
Boldeşti, când facem la Boldeşti la ştrand se supără cei din Balaca şi Scăeni.
Aşa că o punem la jumătate să vedem cine se mai supără. O să blocăm
accesul pe Calea Unirii de la firma de transport şi de la Parcul 700. Pe stradă
putem să punem ce vor comercianţii cu ceea ce vin. Sperăm că scena va fi
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gata săptămâna viitoare. Bugetul este de 20.000 lei şi să sperăm că o să
avem şi nişte sponsori.
Dl. Predea Gheorghe : Bugetul este de 30.000 lei.
Dl. Primar : Am mai suplimentat?
Dl. Predea Gheorghe : În cadrul aceluiaşi capitol am mai…
Dl. Primar : În mare suntem în tratative şi cred că astăzi s-a semnat
contractul ca să vină în prima zi, sâmbătă Ionuţ Dolănescu, maicăsa Maria
Ciobanu şi soţia lui.
Am făcut invitaţii la oraşele cu care noi suntem înfrăţiţi, respectiv
Leova din Moldova, din Bulgaria oraşul Pavlikeni şi din Macedonia oraşul
Cesinovo-Oblesevo. Până acum a dat curs decât cei din Moldova, sperăm ca
în perioada următoare să aflăm, să ştim exact delegația celor trei oraşe şi să
avem vreme bună.
Dl. Croitoru Gabriel : Pentru comitetul de organizare trebuie să
desemnăm trei colegi din Consiliul Local.
Dl. Primar : Aveţi ceva propuneri, aveţi pe cineva care vrea să vină să
prezinte un program artistic.
Dl. Croitoru Gabriel : Domnu Tănăsescu….
Dl. Predea Gheorghe : Domnu primar domnul profesor face activitatea
sportivă?
Dl. Primar : Domnul profesor era cu fotbalul.
Dl. Croitoru Gabriel : Da,îl desemnăm în comitet.
Dl Tănăsescu Stelian Horaţiu : Şi cu crosul. Vin mâine să vorbesc cu
Lişiţă. Trebuie oprită circulaţia pe partea aceea.
Dl. Croitoru Gabriel : Altcineva. Cine se oferă?
Dl. Predea Gheorghe : Pe unde?
Dl Tănăsescu Stelian Horaţiu : Am înţeles că de la gostat o luăm… Se
pleacă de la scenă de la Parcul 700 pe str. Viilor pe la Gostat şi înapoi pe la
cimitir, dar trebuie oprită circulaţia şi trebuie o asistenţă medicală. Trebuie o
maşină cu cineva permanent să meargă pe lângă ei.
Dl. Primar : Ne punem la punct.
Dl Tănăsescu Stelian Horaţiu : Dacă se întâmplă ceva…
Dl. Predea Gheorghe : Este şi Poliţia Locală.
Dl. Mihalcea Florea : Domnu Dinu că tot se ocupă.
Dl Tănăsescu Stelian Horaţiu : Până acum de la şcoala nr.1 sunt 30 şi
ceva de copii, de la şcoala nr.2 nu ştiu că nu am vorbit.
Se desemnează, în unanimitate de voturi, la propunerea d-lui Predea
Gheorghe, dl. consilier Tanăsescu Stelian Horaţiu şi dl. Mihalcea Florea, şi
12

la propunerea d-lui consilier Mihalcea Florea, dl. consilier Dinu Nelu în
calitate de membru în comitetul de organizare a manifestărilor prilejuite de
„Ziua oraşului Boldeşti-Scăeni”.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea manifestărilor
prilejuite de „Ziua oraşului Boldeşti-Scăeni” se adoptă în unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
constatarea tacitei relocaţiuni şi aprobarea prelungirii termenului în cazul
contractului de închiriere nr. 6171/20.04.2016.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care
avizează favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind constatarea tacitei
relocaţiuni şi aprobarea prelungirii termenului în cazul contractului de
închiriere nr. 6171/20.04.2016 se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
aprobarea încheierii acordului de reabilitare a drumurilor aparţinând oraşului
Boldeşti-Scăeni ce vor fi utilizate de către S.C. ALVANI DEP SOLUTION
SRL.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care
avizează favorabil.
Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:
Dl. Predea Gheorghe : Numai puţin. Domnu Voicu daţi câteva
explicaţii…
Dl. Voicu Ion : Este vorba de acea firmă care are concesiune să
exploateze agregate de balastieră pe Valea Teleajenului. I-am concesionat un
teren pentru montarea benzilor de separaţie iar cei de la ANRM le cer ca
autoritatea locală între drumul public care există şi punctul de exploatare să
ne pună la dispoziţie o variantă de drum pe care ei să o reabiliteze şi să o
folosească pe timpul cât au dreptul de concesiune de exploatare. În condiţiile
astea există un drum din Teleajen pe lângă terenul care i l-am concesionat
unde sortează agregatele vine pe lângă staţie şi o ia pe sub podul auto şi CFR
şi iese în DC 159 acel drum care duce spre Pleaşa.
Dl. Croitoru Gabriel : Alte întrebări?
Dl. Cardoşi Nicolae : Drumul există, nu? Să înţeleg că nu există?
Dl. Voicu Ion : Există.
Dl. Cardoşi Nicolae : Deci nu va fi de la zero.
Dl. Voicu Ion : Nu.
[…]
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Dl. Voicu Ion : Am pus condiţia să îl întreţină şi să îl balasteze.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii
acordului de reabilitare a drumurilor aparţinând oraşului Boldeşti-Scăeni ce
vor fi utilizate de către S.C. ALVANI DEP SOLUTION SRL se adoptă în
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 45,86 m.p.
amplasat pe strada Gloriei, nr. 5.
Dl. Dobrică Cristian nu participă la deliberarea şi adoptarea
proiectului de hotărâre, având un interes patrimonial în cauză.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care
avizează favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitaţie
publică a unui spaţiu în suprafaţă de 45,86 m.p. amplasat pe strada Gloriei,
nr. 5 se adoptă cu 16 voturi pentru şi o abţinere ( domnul consilier Dobrică
Cristian ).
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă
Medico – Socială Boldeşti-Scăeni pe anul 2017.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care
avizează favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico – Socială BoldeştiScăeni pe anul 2017 se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic
„Teodor Diamant” oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2017.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care
avizează favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic „Teodor Diamant” oraşul
Boldeşti-Scăeni pe anul 2017 se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 12 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.
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Supus la vot, Proiectul de hotărâre 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 13 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale Nr. 2
oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2017.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care
avizează favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale Nr. 2 oraşul Boldeşti-Scăeni pe
anul se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 14 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.
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 15 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
modificarea statului de funcţii al 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. Croitoru Gabriel : Acesta este punctul nou pe ordinea de zi.
Dl. Predea Gheorghe : Câteva discuţii. A întrebat cineva de ce a fost
nevoie să introducem acest punct pe ordinea de zi. După cum ştiţi a fost scos
la concurs un post de la compartimentul cadastru unde avea vechimea mică.
A fost organizată procedura nu s-a prezentat nici un concurent și fiind
deficitari la acest capitol urmează să urgentăm chestiunea. Am micşorat
vechimea pentru ocuparea acestui post la limita de 2 ani. De aceea am zis ca
să facem un pas înainte să introducem modificarea aceasta în statul de
funcţii. Aceasta este singura modificare care…
Dna Cărpuşor Sanda : Este post nou sau se ocupă postul cuiva?
Dl. Predea Gheorghe : Postul este vacant al dnei Barbu. A ieşit la
pensie şi am scos postul cu aceleaşi condiţii. Nu s-a prezentat nimeni.
Trebuie să aibă facultatea de construcții şi să fie specialist. Nu am găsit.
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[…]
Dl. Croitoru Gabriel : Alte întrebări nu avem?
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de
funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Boldeşti-Scăeni
se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 16 al ordinii de zi : DIVERSE.
1. Se prezintă cererea nr.8708/29.05.2017 prin care dna Stănilă
Lavinia Elena administrator al S.C. Faceartbeauty S.R.L. cu sediul în
Boldeşti-Scăeni, Calea Unirii, nr.51, bl.26, sc.A, ap.11 solicită
concesionarea unui teren în suprafaţă de 15 mp situat pe Intr. Pieţii pentru
edificarea unui magazin pentru comercializarea de băuturi alcoolice
îmbuteliate, sucuri şi apă minerală.
Se prezintă punctul de vedere al domnului Voicu Ion.
Consiliul Local Boldeşti-Scăeni este de acord cu iniţierea unui proiect
de hotărâre pentru întocmirea documentaţiei de cadastru pentru
dezmembrarea terenului din care face parte.
2. Se prezintă adresele de corespondenţă între ADI ‚Parteneriatul
pentru Managementul Deşeurilor – Prahova” şi Consiliul local BoldeştiScăeni, precum şi punctul de vedere al autorităţii locale nr.7918/22.05.2017
privind solicitarea de majorare de tarif a SC Rosal SA către ADI.
Se trece la discuţii :
Dl. Predea Gheorghe : Această solicitare am băgat-o la diverse, cu
toate că primarul oraşului Boldeşti-Scăeni avea ca sarcină dată de ADI
Prahova ca până mâine să prezinte Hotărârea Consiliului Local de aprobare a
tarifelor la SC Rosal SA.
Dl. Cardoşi Nicolae : Ce să facă şi ei.
Dl. Predea Gheorghe : Executivul nu a făcut acest…, dacă dintre
consilieri doreşte ca cineva să iniţieze un proiect de hotărâre cu privire la
majorarea Rosal, noi v-am mulţumi că am scăpa de această sarcină.
Acum am primit… Problema se pune în felul următor. A venit
directorul general de la Rosal ieri la domnul primar și ne-a spus că în
condiţiile în care Consiliului Local Boldeşti-Scăeni, pentru că i-am spus că
nu aprobă, nu aprobă majorarea de tarife cum a solicitat începând cu întâi
nu va mai ridica nimic… Eu aveam mari speranţe că primăria Ploiești nu v-a
aproba această majorare. Aveam mari speranţe pentru că în Statului ADI
spune că hotărârea de majorare de tarife se ia cu două treimi din AGA, dar
două treimi înseamnă, nu de populaţie, adică primarul reprezintă acolo
10.000 şi Ploieştiul reprezintă 230.000. Deci dacă Ploieştiul nu aproba putea
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să aprobe toată lumea că ăia avea majoritatea. Însă primesc cu mesaj acum
„Azi s-a votat preţul la Rosal la primăria Ploieşti”. Ei au cerut 7,09 lei şi au
aprobat 5,24 lei. Acum domnul primar se va duce acolo şi…
Dl. Primar : Mă ia la beţe.
Dl. Predea Gheorghe : Vă spun, în condiţiile în care toată lumea a
votat chestiunea aceasta cred că vom fi nevoiţi să ne întâlnim în şedinţă de
urgenţă să votăm preţul acesta de 5,24 lei, ei au cerut 7,09 lei…
Dl. Vasile Adrian : Poate nu reuşesc să…
Dna Cărpuşor Sanda : Şi de ce să votăm.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Putem vota şi noi mai puţin.
Dl. Predea Gheorghe : Noi în orice caz proiectul de hotărâre va fi
formulat de către domnul primar la preţul care la făcut Ploieştiul, nu face la
preţul lor de 7. De ce? Pentru că la ora actuală este 4,94 lei.
[…]
Dl. Cardoşi Nicolae : Să avem şi noi hotărârea de la Ploieşti unde s-a
aprobat, vedem, cu toate că părerea mea este că populaţia este destul de
nemulţumită.
Dna Cărpuşor Sanda : Toţi.
Dl. Cardoşi Nicolae : La preţul actual abia dacă…
Dl. Predea Gheorghe : Domnu coleg nu e părere e o certitudine..
[…]
Dl. Cardoşi Nicolae : Cum mergem noi în faţa oamenilor să le spunem
„Ştiţi am votat mărirea tarifului” după câteva luni de preluarea a contractului
în condiţiile în care ei nu şi-au făcut treaba cum trebuie, sunt străzi pe care
nu intră uită să intre.
Dl. Primar : Adică la tine.
Dl. Cardoşi Nicolae : Şi la mine şi la mama.
Dna Cărpuşor Sanda : Şi la mine.
Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : Adică, peste tot.
Dl. Predea Gheorghe : Nu. Este reală. Exact aceste probleme i le-am
spus, era de faţă eu, domnul primar, dna secretar pentru că am discutat şi pe
linie de legalitate nu numai pe oportunitate. I-am spus toate gândurile
acestea. S-a angajat, că noi i-am făcut o scrisoare… Haideţi să vă şi citesc.
Se dă citire de către domnul viceprimar a punctul de vedere al
autorităţii locale nr.7918/22.05.2017 privind solicitarea de majorare de tarif
a SC Rosal SA către ADI.
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Dl. Cardoşi Nicolae : Nu este nevoie de audit era în prevederea
contractuală. Dar noi ne apărăm cu astea şi ce şanse avem? Dacă Ploieştiul
ziceţi că a aprobat.
Dl. Predea Gheorghe : Am vrut să demonstrez că executivul a luat
atitudine, am făcut şi în scris…
Dl. Primar : Noi am zis că nu votează Ploieştiul şi aveam acoperire.
[…]
Dl. Cardoşi Nicolae : Domnule primar noi vă mandatăm să votaţi
împotrivă în ADI.
Dna Cărpuşor Sanda : Staţi puţin. Şi ce dacă Ploieştiul a votat. Nu
putem noi să nu votăm?
Dl. Predea Gheorghe : Da…
Dl. Primar : Şi ce faci?
Dna Cărpuşor Sanda : Trebuie să facem ceva. Nu ştiu.
Dl. Dinu Nelu : Mai ales că este pe teritoriul nostru.
Dna Cărpuşor Sanda : Exact. Trebuie să facem ceva.
[…]
Dl. Predea Gheorghe : Dar tariful cu 5,24 lei de la 4,94 lei… În
condiţiile când retrage taxa de mediu.
Dl. Lăcătuşu Ioan : Da, dar nu este retrasă deocamdată.
Dl. Predea Gheorghe : Cel de la Rosal în faţă primarului, a mea şi a
dnei secretar a spus că e posibil, că are reclamaţie la protecția
consumatorului, să i se ceară să retragă facturile cu taxa de mediu.
Dl. Lăcătuşu Ioan : Dar ei încasează în continuare.
[…]
Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : Cum s-a mărit salariul minim pe
economie cum toţi vine cu majorare. Păi Olguţa a zis că îl mai măreşte
odată, ce face iar vine şi Jovila şi aceştia, îl mărim de câte ori…
Dl. Predea Gheorghe : La ce te referiţi?
Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : La salariul acesta minim. Ce treabă
am eu că s-a mărit salariul minim pe economie.
Dl. Predea Gheorghe : Sunt costuri.
Dna Cărpuşor Sanda : Cum să nu ai.
Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : Ei na…
[…]
Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : Şi dacă îl măreşte de 10 ori ce face?
Le ia la oameni 3 lei şi le ia 7lei. Am vrut eu să îi zic dar numai. Vorbeam
singur.
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[…]
Dna Secretar : Taxa este aplicată de la 01.01.2017. Dumnealor
justifică că acum operează cu tariful din 2016 întru-cât au venit la licitaţie cu
mai multe structuri de tarif în care abia în al doilea an de activitate aveau
introdus această taxă AFM. Nu am înţeles logica şi chiar în răspunsul care lam făcut astăzi către ADI am solicitat să ni se comunice de ce nu practică
tariful aferent anul 2017 din moment ce ei au început operarea la momentul
01.01.2017. Atunci aveau impusă această taxă aferentă de 80 lei. Chiar
considerând că nu şi-au inclus taxa AFM şi că ei practică tariful de anul
trecut atunci de ce nu a venit la data licitaţiei cu un preţ mult mai mare în
anul doi de activitate comparativ cu primul an. Deci, ei la data licitaţiei au
venit cu 4,94 lei în anul 2016 şi 4,99 lei în anul 2017. Deci, ei având inclusă
această taxă AFM, iar acum ei cer 7,09 lei justificând includerea taxei de 80
lei/tonă. Deci taxa AFM este clar cea mai mare apăsare pe tarif de 80 lei.
Adică în această majorare a tarifului reprezintă cea mai mare pondere pentru
că creşterea salariului minim reprezintă mult mai puţin decât creşterea
acestei taxe. La fundamentarea tarifului ei au considerat că depozitarea va
reprezenta o cheltuială de 5000 şi ceva iar acum e undeva la 13.000
incluzând această taxă. Noi am discutat ieri, ori la data respectivă când au
venit la ofertă nu şi-au inclus corect această taxă şi nu au fundamentat-o,
deşi acolo e trecut că din anul 2017 se aplică taxa AFM de 80 lei şi din 2018
taxa AFM 120 lei pentru că la anul se majorează. Ei au spus că au prevăzuto dar din explicaţia, mă rog explicaţia, din câte am dedus noi logic nu şi-au
prevăzut…
Dl. Predea Gheorghe : Ei nu se referă decât la 5% din cantitatea care o
depozitează la…
Dna Secretar : Nu şi-au prevăzut această cantitate. Asta înseamnă că
taxa AFM se ia numai pe deşeurile care nu pot fi reciclabile. Atunci o
consecinţă şi a nereciclării. Şi iarăşi majorând tariful şi apăsând populaţia
înseamnă că nu ne îndeplinim scopul final al acestui sistem de management
integrat care la reprezentat colectarea selectivă…
Dl. Cardoşi Nicolae : Şi el nu o face.
Dna Secretar : Şi scăderea cantității de deşeuri depozitate în rampă.
Dl. Cardoşi Nicolae : Dar nici pubele nu au adus.
Dna Secretar : Majorând tariful, eu i-am explicat ieri că
„Dumneavoastră vă convine, cu cât duceţi mai multe tone cu atât vă încasaţi
mai mult, şi celor de la rampă”. Eu cred că acum dumnealor încearcă o
forțare aşa cum au făcut şi cei de la Vitalia. Mai ales că ordonanţa spunea că
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această taxă AFM se plăteşte de către operator, de către administrator sau
proprietarul rampei. Deci ea trebuia plătită de către Vitalia. Ei le-au spus că
dacă nu le plăteşte această taxă ne le mai primeşte gunoiul în rampă iar ei la
rândul lor au zis că ei ia de la populaţie.
Dl. Predea Gheorghe : Deci domnilor colegi dacă de la întâi nu mai ia
gunoiul să ştiţi.
Dl. Cardoşi Nicolae : Doamne fereşte.
Dl. Predea Gheorghe : Că nu am aprobat tariful de asta nu a venit.
Dl. Cardoşi Nicolae : În ce temei să rezilieze ei contractul.
Dl. Predea Gheorghe : Nu reziliază.
Dl. Cardoşi Nicolae : Dar ce face?
Dl. Predea Gheorghe : Nu îţi face serviciul.
[…]
Dl Croitoru Gabriel : Domnilor consilieri…
Dna Cărpuşor Sanda : Şi nu ne putem retrage din Adi?
[…]
Dl Croitoru Gabriel : Domnilor consilieri mai aveţi pentru diverse
întrebări?
Dl. Isbăşoiu Constantin : Cred că trebuie să ne facem serviciu, ne
asociem cu alte localități…
Dl Croitoru Gabriel : Domnul consilier Breană vrea să vă pună o
întrebare.
Dl. Breană Petre Dragoş : Revin la solicitarea din Martie cu refacerea
rămpi scări la str. Petroliştilor. Nu s-a rezolvat, nu ştiu când se rezolva. Şi
am o întrebare. Dacă există un grafic de execuţie la întreţinerea de la spaţii
verzi pentru că sunt zone care nu au fost trecute pe ele de 7 săptămâni.
Dl. Primar : Nu au fost pentru că a plouat două săptămâni.
Dl. Predea Gheorghe : Domnu primar o să îi dau răspuns domnului
coleg.
Prima obligaţie la blocuri trebuie să îşi facă cetăţenii. Faptul că
primăria vine şi coseşte în jurul blocurilor nu este obligaţia primăriei este
obligaţia cetăţenilor. Deci să fie clar.
Dl Croitoru Gabriel : Ca şi la case.
Dna Cărpuşor Sanda : Ce, la mine acasă vine să îmi cureţe cineva?
Dl. Dinu Nelu : Cum ar fi şi la casă.
Dl. Predea Gheorghe : Ca şi la case, îi spun să îşi cosească la poartă.
Pe de o parte. Pe de altă parte primăria va cosi dar nu stabileşte nimeni. I-am
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promis domnului coleg că îi fac săptămâna aceasta. Mâine dacă cumva pot o
să trimit acolo…
[…]
Dl Croitoru Gabriel : Mai are domnul primar să vă spună ceva.
Dl. Primar : Primăria şi Petrom derulează în vacanţa de vară a copiilor
un program de recalificare sau calificare pe meseriile de electrician
exploatare joasă şi medie tensiune şi pe operator de tratare a apei
tehnologice. 10 locuri pentru electrician și 10 locuri pentru operator.
Toate cheltuielile le suportă Petromul pentru oamenii din Boldeşti pe
care vor să îi încadreze pe viitor. Dar noi avem nevoie de electricieni şi de
operatori apă şi pentru această fabrică care se face şi se va construi la
Foradex unde acolo ne trebuie vreo 15 electricieni şi vreo 20 de operatori.
Dacă cunoaşteţi care sunt interesaţi, trebuie să aibă minim 10 clase,
vârsta între 15 şi 50 ani. Nu se ştie cum va fi cu…, vor merge la… Pentru
electricienii se şcolarizează 4,5 luni iar pentru operatori de tratare a apei
tehnologice 2,5 luni.
Dl. Dobrică Cristian : Şi unde?
Dl. Primar : Se face la Ploiești. Acum suntem în discuţii cu şcoala
care îi va califica să vedem dacă le asigură transportul.
Dl. Breană Petre Dragoş : Şi cine plăteşte?
Dl. Primar : Petromul le plăteşte şcolarizarea. Pentru electricieni de
persoană este 745 lei şcolarizarea iar pentru operatori este 1550 lei, pentru că
operatorul la terminarea cursului va avea şi viză de ISCIR şi pentru centrale
termice.
Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : Trebuie puse nişte anunţuri.
[…]
Dl Croitoru Gabriel : Domnu Biţă mai are o întrebare.
Dl. Biţă Paul : Stimaţi colegi. Am văzut că cu ocazia manifestărilor
zilei oraşului o să avem nişte concursuri. Eu aş propune ca noi ca şi
consilieri să participăm cu o anumită sumă pentru sponsorizare
Dl. Cardoşi Nicolae : Nu ştiu dacă putem să dăm bani.
Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : Nu se poate cu bani aici.
Dl. Biţă Paul : Pentru copii ca să le cumpărăm ceva la cei care vor
fi…
Dl. Lăcătuşu Ioan : Un tricou…
Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : Aşa, dacă aduce cineva o cupă, să
luăm o diplomă un tricou dar bani nu.
Dl Croitoru Gabriel : Din bugetul…
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Dl. Primar : Din bugetul care îl avem alocat o să luăm…
Dl Croitoru Gabriel : S-a alocat 30.000 lei
Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : Numai puţin. Dacă sunt mai mult
copii se premiază primele 3 locuri şi dacă apare chestia asta cu banii că „ăla
a luat altul nu şi fimiu nu a luat” iese scandal mare.
Dl. Biţă Paul : Nu ziceam să le dăm bani ziceam să le cumpărăm nişte
sucuri nişte…
Dl. Primar : Se dă diplomă, cupă eventual un tricou sau…
Dl. Predea Gheorghe : La câștigători.
Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : Mai bine un tricou şi…
Dl. Primar : Dar avem mai multe chestii. Avem copii care au fost la
olimpiade şi au câştigat premii, avem cuplurile de soţ şi soţie care au
împlinit 50 de ani de la căsătorie şi lor le dăm ceva.
Dl. Isbăşoiu Constantin: E deja în tradiţie.
Dl. Primar : Mai multe chestii care… Persoanele care anul acesta ies
la pensie anul acesta, le dăm şi lor o mică atenţie că e de la primărie că e de
la şcoală, că e de la sponsori.
Dl. Biţă Paul : De asta ziceam, dacă e să contribuim şi noi…
Dl. Primar : La participanţi o să cumpărăm nişte pachete.
Dl. Biţă Paul : Şi luaţi din fondul acela de 30.000 lei. Am înţeles.
Dl Croitoru Gabriel declară închise lucrările şedinţei ordinare de
astăzi 30.05.2017.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dl Croitoru Gabriel

SECRETAR,
Tudor Florina-Neli
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