ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES –VERBAL
Încheiat astăzi 28.03.2017 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.115/23.03.2017 şi în scris prin Invitaţia nr.4527/23.03.2017.
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 D-na Cărpuşor Sanda care a fost
aleasă în unanimitate de voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile februarie
şi martie.
Dl. primar supune aprobării proiectul ordinii de zi, acesta se aprobă în
unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi: Aprobarea procesului verbal
al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data 27.02.2017.
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 27.02.2017, care se aprobă în
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 3209/02.04.2014.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care
avizează favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului
contractului de închiriere nr. 3209/02.04.2014 se adoptă în unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
aprobarea încheierii unui contract de comodat de către dr. Geambaşu Marin.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care
avizează favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui
contract de comodat de către dr. Geambaşu Marin se adoptă în unanimitate
de voturi.
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Se trece la punctul 4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu amplasat pe strada Podgoriei
nr. 2.
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 amplasat pe strada Podgoriei nr. 2 se adoptă în
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
închirierea prin licitaţie publică a unui teren situat pe strada Fagului nr. 8A.
Dl. Biţă Paul 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 teren situat pe strada Fagului nr. 8A se adoptă cu 16 voturi
pentru.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru
aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie
publică a unui teren în suprafaţă de 46 m.p. situat pe Intrarea Pieţii.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care
avizează favorabil.
Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:
Dl. Cardoşi Nicolae : Faţă de proiectul anterior unde s-a discutat
despre închirierea unui teren proprietatea privată a localităţii, proiectul
despre care este vorba acum analizează concesionarea prin licitaţie publică.
Care este raţionamentul ? De ce nu mergem tot pe închiriere?
Dl. Predea Gheorghe : La concesiune trebuie să avem intabularea
făcută iar la închiriere nu este nevoie de intabulare.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de
oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în
suprafaţă de 46 m.p. situat pe Intrarea Pieţii se adoptă în unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 177/29.11.2016 privind
aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda
elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul BoldeştiScăeni în anul şcolar 2016-2017.
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Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care
avizează favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 177/29.11.2016 privind aprobarea cuantumului şi a
numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Boldeşti-Scăeni în anul şcolar
2016-2017 se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
aderarea oraşului Boldeşti-Scăeni la Asociaţia Oraşelor din România.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care
avizează favorabil.
Supus la vot, Proiectul de privind aderarea oraşului Boldeşti-Scăeni la
Asociaţia Oraşelor din România se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru
aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
al 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 : La acest proiect de hotărâre au fost depuse o
serie de amendamente de domnul consilier Cardoşi Nicolae. Executivul le-a
analizat şi majoritatea amendamentelor depuse de colegul nostru au fost
validate şi sunt oportune. Pentru această chestiune îi mulţumim domnului
consilier că ne-a ajutat să completăm acest regulament cu aceste
amendamente care sunt benefice pentru populaţie. Sunt câteva amendamente
care nu au corespuns, am discutat cu dânsul şi în principal am căzut de
acord. Cele pe care le-am acceptat le-am inclus în regulament.
Dl. Cardoşi Nicolae : Am văzut şi am citit şi eu forma nouă
actualizată. Eu sunt surprins în mod plăcut de disponibilitatea pe care aţi
avut-o să luaţi act de aceste amendamente şi să le analizaţi, să le filtraţi şi am
observat că în unele cazuri chiar s-au făcut reformulări şi adaptări ale
textului. Dar per total sunt mulţumit şi…
Dl. Predea Gheorghe : Observaţiile dumneavoastră au fost pe lege şi
exact…
Dl. Primar : Au fost pertinente, pe lege.
Dl. Predea Gheorghe : Au fost nişte scăpări ale noastre şi au fost
foarte pertinente. Cam acestea. Dacă mai doreşte cineva să… Sigur că pe
parcursul aplicării lui poate să fie modificat în funcţie de evoluţia, de
dinamica socială şi de aspectele legislative care intervin.
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Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al oraşului Boldeşti-Scăeni
se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
instituirea taxei speciale de salubrizare la nivelul oraşului Boldeşti-Scăeni.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care
avizează favorabil.
Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:
D-na Cărpuşor Sanda : Dacă sunt discuţii.
Dl. Predea Gheorghe : Da. Acest regulament s-a impus ca urmare a
unor prevederi legale prin care autorităţile locale sunt obligate să instituie
această taxă pentru cetăţenii care refuză să încheie contract de salubritate.
Partea rea a acestui lucru este că indiferent dacă încasăm sau nu această taxă
autorităţile locale trebuie s-o plătească.
Sigur, noi am încercat să punem cât mai multe condiţii ca să plătim
această taxă, adică în sensul că operatorul să facă dovada că a prestat
serviciul, ceea ce dintr-un punct de vedere este dificil să spună că a luat
gunoiul de la Popescu şi Ionescu. Însă în final va trebuie să plătim. Probabil
că vor fi mici discuţii între autoritatea locală şi operator, poate că vom
ajunge şi în instanţă. La ora actuală sunt aproximativ 2500 de contracte din
aproximativ 4000 de familii…
Dl. Lăcătuşu Ioan : De gospodării.
Dl. Predea Gheorghe : La nivelul oraşului. Cam o treime din populaţie
are încheiat contract de salubritate. În aceste contracte nu ascund faptul că
sunt familii care sunt 5-6 persoane şi au încheiat contract pentru două
persoane. Pentru aceste persoane noi va trebui să îi identificăm şi pentru trei
membrii ai familiei au contract iar pentru trei membrii trebuie să impui taxă
de salubritate.
Dl. Cardoşi Nicolae : De ce? Se face un act adiţional şi se mai trece
două persoane.
Dl. Predea Gheorghe : Da. Dacă accepta. Această problemă este o
problemă grea a autorităţii locale şi vom avea mari contestări, mari
nemulţumiri cu privire la aceste aspecte. Sigur că va trebui în perioada
imediat următoare şi în viitor într-un fel să modelăm
populaţia să facem
colectarea şi selectivă. Aţi observat că la nivelul oraşului am pus pubele în
zonele care am apreciat noi că sunt importante, în jur de 22 de locaţii,
urmează să mai punem până la 55. Însă zilnic le monitorizăm şi sunt aruncați
saci de gunoi.
[…]
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Dl. Lăcătuşu Ioan : Chiar dacă operatorul nu îi ridică gunoiul unuia
care nu are contract îi impunem taxa de salubrizare.
Dl. Predea Gheorghe : Da.
Dl. Lăcătuşu Ioan : Asta e ideea.
Dl. Cardoşi Nicolae : Ideea este că taxa de salubrizare se colectează la
bugetul local şi după aceea se decontează către operator.
DL. Dincă Florin Ionuţ : Dacă îmi permiteţi. V-aţi gândit cum o să
securizaţi chestiunea aceasta pentru că unii cetăţeni s-ar putea să plătească
normal şi alţii…
Dl. Predea Gheorghe : La ce vă referiţi. La taxa…
Dl. Dincă Florin Ionuţ : La taxa specială.
Dl. Predea Gheorghe : Da. Această taxă se încasează într-un cont
special şi se poate identifica pe fiecare persoană cine a plătit-o. Sigur această
taxă poate fi executată silit ca orice taxă, asta în condiţiile în care omul are
patrimoniu şi nu are serviciu. În condiţiile când nu are nimic cum sunt
cetăţenii noştri din partea de Nord a oraşului…
DL. Dincă Florin Ionuţ : La asta mă refeream. Cetăţenii de bună
credinţă vor plăti aşa cum îşi plătesc celelalte taxe şi dări, iar ceilalţi cetăţeni
îi ştim noi bine s-ar putea să nu plătească , cu siguranţă nu vor.
Dl. Predea Gheorghe : Probabil o să instituim mai multe tomberoane
de 240 litri ca toată zona aceea să pună gunoiul acolo şi pentru toată zona să
plătească primăria şi pe ulterior să-i restituie…
[…]
Dl. Lăcătuşu Ioan : Am înţeles că este 6 lei de persoană.
Dl. Cardoşi Nicolae : Va fi mai mare decât în contract. Asta e şi ideea
ca să îi determinăm pe oameni să îşi încheie contracte şi de aceea este
prevăzut în regulament şi sancţiuni contravenţionale cu amenzi care nu sunt
prea mici. Deci cel care refuză încheierea contractului cu operatorul de
salubritate se expune la două riscuri : unu – au o amendă contravenţională
care va fi aplicată şi doi – instituirea acestei taxe speciale.
Dl. Lăcătuşu Ioan : Ca să dai sancţiune trebuie să constaţi. Cum
spunea domnul viceprimar este greu de constatat.
Dl. Predea Gheorghe : În regulament se precizează procedura. În
prima fază se duce operatorul la el şi îi aduce la cunoştinţă . După aceea se
duce reprezentantul primăriei cu operatorul şi poliţia locală care le dă
notificare prin care li se dă un termen, de exemplu de 10 zile, în care să
încheie contractul. Dacă nu încheie în această perioadă contractul atunci
poliţia locală automat de drept încheie proces-verbal de contravenţie iar după
aceea i se instituie taxa.
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Dl. Isbăşoiu Corneliu Ovidiu : Treaba asta se întâmplă de mâine
încolo, dar cu gunoiul care este depozitat până la ora actuală în diverse locuri
ce-i facem?
Dl. Predea Gheorghe : Trebuie să îl ia primăria.
Dl. Cardoşi Nicolae : Îl mai poate ridica primăria?
Dl. Predea Gheorghe : După domeniul public primăria poate să îl
ridice în condiţiile în care plăteşte taxa de mediu de 100 lei pentru fiecare
tonă. Îl luăm cu tractorul primăriei, avem la dispoziţie un tractor, pentru că
dacă este în centrul oraşului ce să îi facem trebuie să îl luăm. Primăria îl
duce la rampa ecologică pentru că avem gratuitate pentru 1200 tone. Până nu
plătim taxă de depozitare dar plătim taxă de mediu la sfârşitul lunii 100
lei/tonă. Anul trecut am dus 1400 tone. Vă daţi seama că la 1400 tone cu 100
lei vă daţi seama cât trebuie să plătim. Anul acesta nu mai duc 1400 tone zic
şi eu că poate duc doar 300-400 tone. De aceea nu mai luăm de la populaţie.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Eu aş mai dori să vă întreb ceva domnule
viceprimar. Până acum sunteţi mulţumiţi de noul operator?
Dl. Predea Gheorghe : Rosal.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Eu am observat mari scăpări în… şi cred că o
să aveţi de lucru cu ei pentru că…
Dl. Predea Gheorghe : Sincer, nu sunt mulţumit de acest operator faţă
de cel de înainte pentru că aceştia ştiau şi ridicau gunoiul până la ora 10,
aveau mai multe utilaje …
[…]
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Ştiţi de ce vă spun pentru că nouă la SC
Artema nu ne-au ridicat gunoiul timp de trei săptămâni cu contract. Am fost
nevoiţi să sunăm la ei la dispecerat să vedem unde sunt pentru că noi nu ştim
unde sunt. Cu insistenţe mari, dându-i adresa şi foarte greu au venit. Au
recunoscut şi ei, persoana de la dispecerat că nu sunt pregătiţi nu au maşini
suficiente, nu au oameni suficienţi şi este foarte greu să facă faţă.
Dl. Isbăşoiu Corneliu Ovidiu : Nici nu am plătit până acum.
Dl. Predea Gheorghe : Noi o parte din atribuţiunile lor ca să menajăm
populaţia le-a preluat SPL-ul. De exemplu ei au în activitatea aceasta să
ridice şi coşurile de gunoi, însă pentru acest lucru trebuie să încheiem un nou
contract şi are un tarif foarte mare, iar noi pentru a nu mai plăti primăria îl
luăm cu tractorul nostru de două ori pe săptămână lunea şi vinerea.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Da. Mulţumesc.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Să facem mai repede, nu ca data trecută
când le-a venit oamenilor câte 10-11 mil. lei vechi.
Dl. Predea Gheorghe : Nu le vine atât.
[…]
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Dl. Isbăşoiu Constantin : Nu au plătit o perioadă mare de ani şi le-a
venit odată suma asta.
Dl. Predea Gheorghe : Şi acum o să le vină pentru faptul că noi i-am
înştiinţat căle-am pus taxă de salubritate iar ei nu plătesc şi vin peste 2-3 ani
la primăria când au nevoie de o adeverinţă şi spun că nu pot plăti 10 mil. lei
vechi. Dacă nu au plătit 2 ani noi nu avem ce să le facem. Mai sunt şi situații
din acestea.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Mai trebuie bătut la poarta lor.
Dl. Predea Gheorghe : Asta nu înseamnă că dacă am instituit taxa de
mâine el tot mâine o plăteşte.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Dar mai trebuie bătut la poarta lor din când
în când şi somaţi pentru că avem poliţie locală.
Dl. Predea Gheorghe : Da. Nu asta este problema.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Sa se ducă să-i avizeze, să ştie omul că s-a
strâns acolo 200-300 lei sau se strânge mâine 1000 lei.
Dl. Predea Gheorghe : Ce se întâmplă. Periodic se trimit înştiinţări la
rău platnici. Aceştia niciodată nu recunosc că le-au primit. Normal trebuie să
le trimiţi cu confirmare de primire dar este o cheltuială mare. Dacă se
întâmplă să avem 1000 de somaţii trebuie să le trimit cu poliţia locală sau
cu… Poliţia locală face proces-verbal unii semnează alţii nu. Asta este
situaţia şi mai vedem.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Ne aduce şi nouă coşuri celor care avem
contract?
Dl. Predea Gheorghe : Pubele. Da. Au în jur de 400 de pubele şi o să
înceapă din Balaca, Scăeni şi pe urmă ajungem şi la Seciu.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Şi vom face colectarea selectiv?
[…]
Dl. Predea Gheorghe : Eu personal acasă fac colectarea selectiv toate
preţurile le pun într-o plasă şi la două străzi de mine am zona cu pubelele
unde le pun personal.
Dl. Primar : Nu există pe fiecare stradă pubele.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Ar trebui să doteze în fiecare gospodărie.
Dl. Predea Gheorghe : Selectarea din gospodăria populaţiei nu o face.
Nu sunt pregătiţi să facă selecţia. Dacă ar fi pregătiţi ar trebui să discutăm cu
ei ca miercurea să vină să ridice gunoiul menajer, marţea stabilim să vină să
ridice selectiv de la populaţie şi atunci populaţia din 1000 de persoane poate
200 fac treaba asta la început.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Dacă ei au o singură maşină…?
Dl. Predea Gheorghe : Ei scot gunoiul la poartă dar dacă nu vine
nimeni să îl ia îl pune tot în tomberon.
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Dl. Vasile Adrian : Ei nu sunt în stare să stabilească un program de
ridicare a gunoiului.
Dl. Dincă Florin-Ionuţ : Nu sunt pregătiţi pentru treaba asta.
[…]
Dl. Isbăşoiu Corneliu Ovidiu : Resturile vegetale ?
Dl. Predea Gheorghe : Deşeurile vegetale fiecare şi le depozitează în
curte, mai puţin crăcile.
Dl. Isbăşoiu Corneliu Ovidiu : Asta este cel mai important şi să vă
spun şi de ce. Resturile vegetale sunt purtătoare de boli şi dăunători.
Dl. Predea Gheorghe : Sunt regenerabile în general.
Dl. Isbăşoiu Corneliu Ovidiu : Nu, nu. Trebuie să fie distruse pentru
că…
Dl. Croitoru Gabriel : Sunt regenerabile, daca sunt depozitate corect.
Dl. Predea Gheorghe : Pentru crăci, am luat decizia la nivelul
executivului, am prins în lista de investiţii un tocător de mare putere şi o să-l
cumpărăm în maxim două luni de zile până facem procedura. Îl instalăm la
fosta porcărie a Schelă şi atunci cine are crăci vine tractorul primăriei şi le ia
pe bază de comandă şi le ducem acolo. Dar avem foarte multe pe domeniul
public.
Dl. Croitoru Gabriel : De ce nu aveţi în vedere un tocător mobil.
Dl. Predea Gheorghe : Mobil.
Dl. Dinu Nelu : Mobil.
Dl. Croitoru Gabriel : Să veniţi la poartă, le toacă…
Dl. Predea Gheorghe : Nu…
Dl. Croitoru Gabriel : De ce?
Dl. Dinu Nelu : Le strâng pe toate într-un loc şi acolo le tocăm.
Dl. Croitoru Gabriel : Deci tot să le strângă.
[…]
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de
salubrizare la nivelul oraşului Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
încetarea prin reziliere a contractului de închiriere nr. 1551/15.02.2013.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care
avizează favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind încetarea prin reziliere a
contractului de închiriere nr. 1551/15.02.2013 se adoptă în unanimitate de
voturi.
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Se trece la punctul 12 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administraţie
al Liceului Tehnologic „Teodor Diamant”.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care
avizează favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Liceului
Tehnologic „Teodor Diamant” se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 13 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.
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 14 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă MedicoSocială Boldeşti-Scăeni pe anul 2017.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care
avizează favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea 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 15 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
aprobarea 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 aprobarea 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 16 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
aprobarea 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.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” oraşul BoldeştiScăeni pe anul 2017 se adoptă în unanimitate de voturi.
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Se trece la punctul 17 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
aprobarea 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 aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale Nr. 2 oraşul Boldeşti-Scăeni pe
anul 2017 se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 18 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
aprobarea 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 discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:
D-na Cărpuşor Sanda : Şi aici cu siguranţă avem discuţii.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Da. Câteva discuţii doamna preşedintă.
Noi, cei patru consilieri ai PNL, am considerat oportun să avem o
iniţiativă cu câteva propuneri de proiecte pe care le-am considerat noi
importante pentru localitate fie din discuţiile pe care le-am avut cu cetăţenii
fie de faptul că noi nu suntem o localitate cu o zonă de interes local mare ca
să spun aşa. Adică nu suntem o zonă turistică extraordinară, nu avem
obiective culturale şi de patrimoniu prea mari pe care să le promovăm şi în
acest fel eu consider că trebuie să susţinem obiectivele pe care le avem. Aici
sunt şcoala, sunt trei mari şi late după părerea mea, şcolile pe care le avem,
spitalul pe care îl avem pe partea de sănătate, bisericile pe care le avem şi ar
mai putea intra aici Căminul Cultural de la Scăeni şi Casa de Cultură care
este în proiect deja pentru modernizare de la Boldeşti. Din acest motiv noi
considerăm că aceste proiecte pe care noi le propunem pentru perioada
următoare de 2-3 ani. Sunt proiecte de o importanţă majoră pentru localitatea
noastră, vă rog să le analizaţi cu atenţie şi aşa cum de cele mai multe ori şi
noi am susţinut proiectele care au fost benefice pentru oraşul nostru, proiecte
fie propuse de domnul primar fie propuse de domnul viceprimar fie de
ceilalţi consilieri prezenţi de faţă, vă rog ca şi acum în acest caz să analizaţi
cu atenţie şi să prioritizaţi aceste proiecte şi dacă putem să obţinem ceva de
aici să dezvoltăm ceva ar fi foarte bine. Pe de altă parte aş mai vrea să vă
spun că noi cei patru consilieri ai PNL susţinem aprobarea bugetului local
dar avem şi obiecţii aici. Eu nu sunt mulţumit şi noi nu suntem mulţumiţi de
faptul cum a fost prezentat acest buget local. Consider că trebuia să avem o
şedinţă separată, o şedinţă cu câteva puncte pe ordinea de zi în care să
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discutăm să dezbatem obiectivele de investiţii pe care le avem, le are
executivul şi oraşul pentru anul acesta să înţelegem şi noi foarte bine care
sunt priorităţile pentru anul acesta şi din aceste discuţii eu cred că ar fi reieşit
o colaborare constructivă şi poate mai mulţi consilieri ar fi venit cu idei, cu
propuneri care ar fi fost benefice nu numai pentru anul acesta ci şi pentru
anii următori.
Eu vă mulţumesc şi vă rog încă odată să daţi atenţie, să analizaţi
propunerile noastre. Mulţumesc.
Dl. Predea Gheorghe : În legătură cu propunerile făcute de colegii
noştri de la PNL, nu ştiu dacă au fost şi la şedinţa pe comisii.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Nu.
Dl. Predea Gheorghe : Aş vrea să le luăm pe rând pentru faptul că din
partea executivului există toată disponibilitatea pentru orice propunere venită
din partea oricărui consilier local. Dânşii au propus ca în bugetul local să fie
cuprinsă construcţia unei săli de sport la Şcoala Gimnazială nr.2 şi spun
dânşii aici că se poate face cu finanțare prin Programul Operaţional Regional
2014-2020, axa prioritară AP 4. Eu l-am rugat pe domnul Voicu care în
compartimentul dânsului are în subordine o persoană care se ocupă cu
fondurile europene să studieze această problemă. Cu privire la acest aspect
domnu Voicu spuneţi-mi care este baza legală.
Dl. Voicu Ion : După cum am studiat ghidurile de finanţare…
Dl. Predea Gheorghe : Numai o secundă. Mă iertaţi.
Cu privire la construcţia unei săli se sport după cum v-am mai
informat vă mai informez încă odată executivul primăriei prin anul 2009 a
depus cerere pentru finanţare la Compania Naţională de Investiţii şi care
până în prezent nu am obţinut finanţare. Însă spuneţi-mi baza legală pentru
acest aspect.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : La şcoala din Scăeni? Mai cu seamă aş vrea,
noi am iniţiat această propunere de proiect, mai cu seamă… . Şi vă spunem
că noi nu suntem de acord cu acel teren care se construieşte sau există
proiect la Liceul de la … Noi nu îi vedem utilitatea acelui teren de sport de
la Liceu din Scăeni. Consider mai oportun să ridicăm aici o sală de sport nu
neapărat mare dar astfel încât elevii de aici să beneficieze să facă orele de
sport în condiţii corecte.
Dl. Predea Gheorghe : În cererea noastră trebuie sală de sport tip B
după dimensiunile în care trebuie să se încadreze pe terenul care îl avem
acolo. Cu terenul de sport de la Liceul de la Scăeni am depus…
Dl. Primar : Acela este pe o altă linie de finanţare acesta este pe alta.
Dl. Predea Gheorghe : La Misterul Dezvoltării. Dacă primim finanţare
îl facem dacă nu primim finanţare nu îl facem din banii consiliului local.
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Dl. Dincă Florin Ionuţ : Da, noi nu îi vedem utilitatea. Asta e…
Dl. Dinu Nelu : Este singura locaţie unde nu este nici un stadion nici
un teren, nici-o sală, nimic.
Dl. Predea Gheorghe : Haideţi să discutăm exact pe amendamentul
propus de colegii noştri.
[…]
Dl. Voicu Ion : Pentru măsura asta de construire a unei săli de sport
la Şcoala nr.2 asta se adresează municipiilor conform ghidului de finanţare şi
zonei de influenţă. Noi nu facem parte pentru că noi suntem oraş de
gradul III, deci nu suntem eligibili şi nu suntem nici în zona de influenţă.
Zona de influenţă este acea zonă care se apropie de un oraş mare şi intră în
sfera lui de influenţă. Noi am făcut parte din Polul de Creştere Ploieşti,
ne-am retras de acolo, deci nu este eligibilă pentru noi să depunem cerere de
finanţare pe fonduri europene.
Dl. Dobrică Cristian : Domul Tănase Răzvan a promis de patru ani de
când a ieşit deputat, tot a zis că…
Dl. Lăcătuşu Ioan : Ne-a păcălit, nu ne-a zis.
Dl. Predea Gheorghe : Nu. Ideea este în felul următor.
Dl. Voicu Ion : Noi am studiat posibilităţile de finanţare din alte
fonduri. Pe fonduri guvernamentale deocamdată nu sunt linii de finanţare
pentru săli de sport. Au fost cândva. Am depus noi cerere atunci, nu s-a
aprobat. Deocamdată este în aşteptare.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Poate vor mai veni. Programul este până în
2020.
Dl. Voicu Ion : Noi încercăm. Terenul îl avem intabulat.
Dl. Primar : Această sală de sport este prioritară la şcoala nr. 2 la
Scăeni.
Dl. Dobrică Cristian : Gândiţi-vă că este frig, sunt 6 luni de zile în
care copii fac pe holuri. S-au şi accidentat. La fiul meu în clasă s-a
accidentat căzând pe scări.
Dl. Predea Gheorghe : Ce se întâmplă. Noi nu contestăm
oportunitatea. Oportunitatea este maximă. Dar este vorba de finanţare, nu
avem sursă de finanţare. Deci pe axa aceasta nu există finanţare la ora
actuală.
Propunerea numărul 2, construirea unei grădiniţe cu program prelungit
în Boldeşti cu finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020,
axa prioritară AP 4. Există domnu Voicu aşa ceva?
Dl. Voicu Ion : Acelaşi răspuns ca la punctul unu. Tot pentru
municipii şi zonei de influenţă a… Aşa scrie în ghidul de finanţare.
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Dl. Predea Gheorghe : Aici sunt două chestiuni. Una că nu avem sursa
de finanţare, a doua aici este vorba şi de oportunitate pentru că noi
avem Creşa din Scăeni şi nu avem decât 17 copii.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Nu ştiu ce fel de condiţii sunt acolo şi nu prea
este…
Dl. Predea Gheorghe : Sunt condiţii excelente la creşa din Scăeni.
Dl. Dinu Nelu : Du-te ca să vezi.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Eu cred ca să fie în Boldeşti ar fi altceva. În
Boldeşti altfel ai atrage lumea. Acolo unde este grădiniţa şi poziţionată şi nu
ştiu câtă lume ştie de ea.
Dl. Predea Gheorghe : Nu excludem ca şi oportunitate dar eu v-am
spus punctul meu de vedere. La momentul actual nu avem finanţare.
A treia chestiune. Dotarea UAMS cu infrastructura necesară unei
unităţi de primiri urgenţe, cu finanţare prin Programul Operaţional Regional
2014-2020. Aici ce se întâmplă. Nu se poate. UAMS-ul este înfiinţat printr-o
lege specială care se adresează numai Unităţilor de Asistenţă MedicoSocială iar acestea nu au în componenţa lor, nu poate să aibă unitate de
primiri urgenţe ci numai la spitale. Aici UAMS-ul nu este spital. Este
Unitate de Asistenţă Medico-Socială ia aparţine mai mult de Ministerul
Muncii. Partea medicală nu are în componenţă decât dacă are 10-15%, restul
este numai pe social. De aceea nu se poate.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Atunci haideţi să facem demersurile să devină
spital.
Dl. Lăcătuşu Ioan : Nu se poate.
Dl. Predea Gheorghe : Nu. Ştiţi care este treaba. Dumneavoastră ştiţi
că s-au închis în 2010 spitale.
Dl. Primar : Există o lege unde spune că spitalele care sunt la maxim
15 km de municipii de…
Dl. Lăcătuşu Ioan : Un spital de urgenţă.
[…]
Dl. Dincă Florin Ionuţ : De curând s-au modernizat spitalele de la
Urlaţi, de la Băicoi şi de la Văleni.
[…]
Dna Cărpuşor Sanda : Rugăminte mare. Dacă vreţi să se consemneze
haideţi să vorbim pe rând pentru că nu se înţelege nimic. Altfel nu o să
putem face procesul-verbal.
Dl. Cardoşi Nicolae : Ridică mâna cine vrea să vorbească şi
dumneavoastră îi daţi cuvântul.
Dna Cărpuşor Sanda : Sigur că da. Să termine domnul viceprimar aici
la…
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Dl. Predea Gheorghe : Deci asta este cu UAMS-ul. Şi încă un punct.
Dl. Cardoşi Nicolae : Aveam eu ceva de spus pe punctul acesta.
Dna Cărpuşor Sanda : A. Bun, poftiţi.
Dl. Cardoşi Nicolae : Cum am fost de acord cu toţii într-adevăr
oportunitatea nici nu se pune în discuţie. Însă pentru a acoperi şi a
implementa o unitate de primiri urgenţe care oricum nu se poate face pentru
că este la Ploieşti şi unităţile de primiri urgenţe numai pe lângă spitalele
judeţene s-au înfiinţat. Pe lângă spitalele orăşeneşti, municipale au fost
compartimente primiri urgenţe. Nu spun că nu ar fi bun dar gândiţi-vă la
următorul aspect nu găseşti factorul uman, nu găseşti personal medical
specializat în medicină de urgenţă care să activeze într-o astfel de unitate.
Au fost cazuri fericite în judeţ când au reuşit să implementeze şi să doteze un
compartiment de primiri urgenţe cu eforturi mari inclusiv din partea
autorităţilor locale. Cu facilităţi…
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Fără eforturi domnu Cardoşi nu se poate. Pe
de altă parte nu cred că factorul uman este problema altele sunt problemele.
[…]
Dna Cărpuşor Sanda : Haideţi să…. Vă rog frumos.
Dl. Cardoşi Nicolae : În unitatea de primiri urgenţe Ploieşti
funcţionează o treime din normativul minim aprobat prin Ordin al
Ministrului Sănătăţii. Deci, în compartimentul de primiri urgenţe.
Dl. Predea Gheorghe : Din necesar.
Dl. Cardoşi Nicolae : Şi din aceştia vor mai pleca doi. Deci ei sunt 8,
vor mai pleca 2 în condiţiile în care treia să fie 24. Iar din urmă nu vor mai
pleca alţii. Vă spun pentru că cunosc domeniul. Din urmă nu mai vin alţii
pentru că s-au înscris foarte puţini la specializarea la rezidenţiat pe medicină
de urgenţă.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Haideţi să vă mai spun ceva. Văd că avem
asta de a îl lua pe nu în braţe întotdeauna. Dacă vă aduceţi aminte, şi vă
aduceţi, nu aş vrea să fiu răutăcios dar trebuie să vă zic. Acum câţiva ani,
mai mulţi aşa, mare parte din care erau pe aici spuneau că „Fugi domnule că
nu se poate canalizare la Balaca că este apa aproape, că… fugiţi cu
proiectele voastre de aici”. Acum văd că se poate face canalizare la Balaca.
Dl. Predea Gheorghe : Nu a spus nimeni că nu se poate la Balaca.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Ba da. A fost în campania electorală s-a scris,
s-a… Şi tot că nu se poate canalizare la Balaca. Acum uite că se poate
canalizare la Balaca aşa şi cu aceste… Noi suntem specialişti în al lua pe nu
în braţe, nu se poate. Haideţi să analizăm, haideţi să studiem, haideţi să
facem demersurile necesare şi pe urmă…
Dna Cărpuşor Sanda : Domnu Lăcătuşu.
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Dl. Lăcătuşu Ioan : Vreau să îl contrazic pe domnul Dincă. Nu a spus
nimeni de canalizare că nu se poate. Se poate dar cu o altă tehnologie. Cu
pompe de împingere, cu conducte de suprafață…
Dl. Predea Gheorghe : Nu avea nimeni interes să spună…
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Domnule Lăcătuşu dumneata eşti specialist la
dezamorsat bombe. Te rog frumos, vino cu propuneri…
Dl. Lăcătuşu Ioan : Aşa au zis, aşa…
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Vino cu propuneri, vino cu… Nu aşa doar în
momentul în care cineva propune sau are o iniţiativă imediat eşti în
contradictoriu cu toţi ceilalţi.
Dl. Lăcătuşu Ioan : Nu v-a contrazis nimeni.
Dna Cărpuşor Sanda : Haideţi că intrăm iar în polemici. Vă rog
frumos. Deci am înţeles, sunt de studiat de analizat motiv pentru care
consiliul local…
Dl. Predea Gheorghe : Mai este un punct. Ce se întâmplă colegu
Dincă. Nimeni nu îl ia pe nu în braţe. Problema este în felul următor. În
momentul când vin cu o propunere trebuie să o fundamentez şi să spun şi
sursele şi modalitatea pentru că noi am studiat şi nu găsim modalitatea legală
să facem treaba aceasta. În momentul în care nu ai modalitatea legală să
faci… Sigur noi nu avem dreptul de iniţiativă legislativă, adică este
complicat să modifici legea ca să poţi să faci o chestiune care la prima
vedere este o parte bună.
Dl. Isbăşoiu Corneliu Ovidiu : Pe fata mea a luato de la urgenţe de la
Ploieşti de la UPU şi a duso la Urlaţi.
Dl. Predea Gheorghe : Încă o chestiune.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Voiam să vă mai spun ceva. Orice salvare pe
care o chemi de la Ploieşti face până la Artema minim 20 de minute. Noi am
avut şi accidente de muncă şi a venit 20-25 de minute. Accident de muncă
destul de grav. Închipuiţi-vă că este un caz la Seciu spre exemplu. Da? Cât
timp face până la Seciu? Spuneţi-mi şi mie aşa…
Dna Cărpuşor Sanda : Eu am avut un caz în familie şi nu trebuie să
vină neapărat salvarea de la Ploieşti. Vreau să spun că poate să vină salvarea
care este la Lipăneşti şi a ajuns în 6 minute.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Depinde de urgenţă.
[…]
Dl. Predea Gheorghe : Ce se întâmplă. Reglementarea unui sistem de
urgenţă la nivelul unui oraş ca al nostru sau un oraş de nivelul acesta este
imposibil practic.
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Ultima propunere care o fac colegii noştri. Modernizarea şi
reamenajarea parcului central din Boldeşti şi a parcului din Scăeni aflate
într-o stare de degradare şi uzură avansate. Aici e discutabilă treaba.
Sigur, şi noi ne-am gândit pentru parcul din Boldeşti, am avut şi anul
trecut în buget să facem un studiu, de fapt un concurs… Pentru că adevărul
este că eu nu imaginaţie să vad cum ar trebui… nu ştiu ce. Să facem un
concurs de soluţii cu privire la această chestiune. Această chestiune o să o
prindem în buget anul acesta începând din iulie şi facem un concurs de
soluţii unde spune nişte specialişti cum ar trebui sa fie.
[…]
Aceasta este foarte bună, a fost şi intenţia
noastră, nu se pune
problema.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Mulţumesc pentru răspunsuri şi pentru…
Dl. Predea Gheorghe : Cam atât despre propunerea colegilor noştri.
Acum despre bugetul oraşului dacă îmi daţi voie să îl prezint. După
cum aţi observat veniturile prognozate de către executiv pentru anul 2017
este în valoare de 22.398.000 lei. Aceste venituri au fost defalcate pe cele
două secţiuni care sunt secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.
Pentru secţiunea de funcţionare care asigură funcţionalitatea instituţiei
primăriei şi a celor din subordinea acestora s-au alocat în jur de 85% din
venituri cifra mai precis este de 12.014.000 lei, iar pentru secţiunea de
dezvoltare s-au alocat 3.384.000 lei. Sigur secţiunea de funcţionare nu
prezintă interes întru-cât sunt alocate cheltuielile care se vor face pentru
utilităţi, salarii, etc., iar pentru secţiunea de dezvoltare aţi observat lista de
investiţii şi aici nu are rost să vă dau citire pentru că aţi studiato fiecare.
Dacă cumva aveţi elemente în plus. Noi în principal am fost obligaţi de lege
să prindem investiţiile care sunt în continuare care ne-au rămas neterminate
din anul precedent. Am introdus şi câteva investiţii noi cu privire la asfaltări
străzi şi cea mai importantă lucrare să spun aşa pe care noi o considerăm
este proiectul care se va face pentru canalizare, la ora actuală el fiind pe
SEAP adică Sistemul Electronic de Achiziţii Publice. Să sperăm că într-o
lună două se va desemna câştigătorul acestei proceduri şi după ce se va
efectua proiectul care va… Bănuiesc că în 3-4 luni de zile de-abia în toamnă
sperăm să înceapă execuţia acestei lucrări. A două ca importanţă este staţia
de epurare care deja avem proiectul, suntem în procedura de achiziţie a
executantului. Şi sigur a treia şi nu în ultimul rând gospodăria de apă de la
Seciu. Această investiţie este cu impact social major asupra populaţie.
Restul, mai asfaltăm o stradă, mai facem un studiu sunt chestiuni minore
care sigur le tratăm şi pe acestea mai aparte. În rest dacă aveţi obiecţiuni,
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dacă nu putem acum încercăm să completăm în iulie. Nu este nici un fel de
problemă.
Dl. Isbăşoiu Constantin : În urma discuţiilor care văd că tot se poartă
cu mărirea salariilor în mod deosebit la bugetari. S-a concretizat? Ţinând
cont sau vreau să vă reamintesc, să întreb mai bine zis s-a luat în calcul
această mărire pentru secţiunea de funcţionare.
Dl. Predea Gheorghe : Este bună întrebarea. Urma să vă informez la
diverse. Ştiţi că există o decizie a Curţii Constituţionale prin care se arată că
anvelopa… care este terminologia dna Tudor.
Dna Secretar : Decizia este dată pentru stabilirea nivelului maxim al
salariului la nivelul aceleiaşi familii ocupaţionale.
Dl. Predea Gheorghe : În funcţie de această decizie în cadrul Primăriei
s-a dat o Dispoziţie de Primar prin care s-au mărit salariile funcţionarilor al
aparatului de specialitate al primarului, mai puţin primarul şi viceprimarul,
începând cu 01.Feb. Ia nu a fost pusă în executare întru-cât am aşteptat ca
Prefectura Prahova să o poată contesta în contencios administrativ, ia nu a
fost contestată. Aceasta în condiţiile când apare legea salarizării mult
promisă la 01 iulie probabil aceasta îşi va pierde valabilitatea şi va intra în
vigoare noile salarii. S-au cuprins în buget la secţiunea funcţionare a
primăriei toate aceste majorări.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Este substanţială ?
Dl. Predea Gheorghe : Majorarea este în jur de 1 miliard de lei vechi
în plus faţă de ceea ce a fost. Cam acestea sunt.
Dl. Cardoşi Nicolae : Tot pe capitolul buget. În ceea ce priveşte
recuperarea creanţelor la bugetul local. Ce s-a mai întâmplat între timp? Eu
am o situație mai veche dar nu m-am mai interesat la executiv ce s-a mai
reuşit să se recupereze.
Dl. Predea Gheorghe : Cu privire la marile creanţe de la bugetul local
care sunt de recuperat sunt pentru firmele care sunt în insolvenţă. După cum
ştiţi insolvenţa presupune o tragere de timp să spun aşa o perioadă de 3-4,
legea spune din câte îmi amintesc 3 sau nu ştiu dacă este 5 ani dacă s-a mai
mărit acum. Suntem în derularea acestei proceduri cu marile creanţe. Restul
sigur sunt urmărite îndeaproape la persoane juridice ne referim. Persoanele
juridice care sunt în activitate nu scapă niciunul pentru faptul că periodic
facem popiri din cont, sechestre am făcut câteva în condiţiile când am
constatat că se apropie de faliment. Cu privire la persoanele fizice sigur la
cele care nu au patrimoniu este foarte dificil de recuperat. Trebuie să
recunoaştem, asta este situaţia. Dar şi acele creanţe pe care le avem de
recuperat, cele mari care sunt pentru firmele aflate în lichidare.
17

Dl. Cardoşi Nicolae : Haideţi să ţinem cont de aspectul acesta pentru
că sunt sume foarte mari.
Dl. Predea Gheorghe : Pe de altă parte avem şi în instanţă formulate
acţiuni de recuperare a debitelor. Acum nu ştiu câte sunt. Chiar o să facem o
situaţie cu câte procese avem la instanţă pe recuperare debite, câte sunt în
insolvenţă ca să vă pun la dispoziţie.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Ne mai aduceaţi câteodată câte una din asta.
Dl. Predea Gheorghe : Da, facem o situaţie.
Dl. Cardoşi Nicolae : Şi în situaţia în care suntem creditori majoritari
contra unei debitoare aflate în insolvenţă vă rog frumos haideţi să întocmiţi,
aveţi un avocat ca am înţeles că consiliază, să faceţi acţiuni de atragerea
răspunderii persoanelor din conducerea unităţii respective. Aşa spune legea.
Dl. Predea Gheorghe : Ştiu. Ştiu procedura.
Dl. Cardoşi Nicolae : Să răspundă cu patrimoniul propriu.
Dl. Predea Gheorghe : Da, dar ştiţi…
Dl. Cardoşi Nicolae : Că aşa este simplu, băgăm în insolvenţă, o
dizolvăm şi…
Dl. Predea Gheorghe : Ştiţi poate mai mult decât mine pentru faptul că
profesaţi. Atragerea răspunderii se face numai în condiţiile când se constată
reaua credinţă.
Dl. Cardoşi Nicolae : Asta stabileşte instanţa.
Dl. Predea Gheorghe : Da, stabileşte instanţa, dar nu intervine automat
în atragerea răspunderii, numai dacă se constată că a acţionat cu rea credinţă.
Dl. Cardoşi Nicolae : Numai instanţa, în urma cererii de atragere a
răspunderii instanţa analizează şi dacă sunt întrunite condiţiile pe lege şi
într-adevăr pentru faptele strict exemplificate în lege se poate dispune
atragerea răspunderii.
Dl. Predea Gheorghe : Știți care este situaţia? Partea rea a lucrurilor
este că nu suntem majoritari în nici o situaţie pentru faptul că majoritari de
regulă sunt băncile şi ANAF-ul.
Dl. Cardoşi Nicolae : ANAF-ul.
Dl. Predea Gheorghe : Dacă am fi majoritari sigur în adunarea
creditorilor am putea să…
Dl. Cardoşi Nicolae : Şi cum ANAF-ul nu scapă niciodată ocazia să
formuleze…
Dl. Predea Gheorghe : Trebuie să recunoaştem că ANAF-ul sunt mai
eficienţi decât noi.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Asta le este meseria.
Dl. Predea Gheorghe : Cam asta este situaţia.
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Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2017 se adoptă în
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 19 al ordinii de zi : Raportul anual al primarului
privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Boldeşti-Scăeni.
Consiliul Local Boldeşti-Scăeni a luat la cunoştinţă.
Se trece la punctul 20 al ordinii de zi : DIVERSE.
1. - Se prezintă Raportul de activitate al doamnei consilier local
Cărpuşor Sanda pe anul 2016.
- Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local
Isbăşoiu Corneliu Ovidiu pe anul 2016.
- Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local
Croitoru Gabriel pe anul 2016.
- Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local
Vasile Adrian pe anul 2016.
- Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local
Ilie Vasilică pe anul 2016.
2. - Se prezintă Raportul de activitate al comisiei de specialitate nr.1
pe anul 2016.
- Se prezintă Raportul de activitate al comisiei de specialitate nr.2
pe anul 2016.
- Se prezintă Raportul de activitate al comisiei de specialitate nr.3
pe anul 2016.
3. Se prezintă Decizia nr.689/1381/2012 a Curţii de Conturi din
10.02.2017 împreună cu Raportul de follow-up nr.498/12.01.2017 încheiat
la U.A.T.O. Boldeşti-Scăeni pentru a lua măsuri care să asigure ducerea la
îndeplinire a Deciziei nr.6/24.02.2013 şi Decizia nr.671/4185/2015 a Curţii
de Conturi din 08.02.2017
împreună cu Raportul de follow-up
nr.499/12.01.2017 încheiat la U.A.T.O. Boldeşti-Scăeni pentru a lua măsuri
care să asigure ducerea la îndeplinire a Deciziei nr.71/06.01.2017. Termenul
pentru ducere la îndeplinire a măsurii nr.I.6 şi II.1 şi nr.I.1 până la
30.05.2017.
Se trece la discuţii:
Dl. Predea Gheorghe : Aici este vorba de o măsură care nu a fost
îndeplinită în urma controlului din anul 2013 a Curţii de Conturi. Executivul
nu a reuşit să o îndeplinească până în prezent şi anume recuperarea debitelor
la contractelor de concesiune care s-au făcut în zona de Nord şi în zona
Teleajenului. Este vorba de romi care nu avem soluţii pentru a recupera
aceste debite. La ora actuală le-am dat în instanţă pentru a obţine o hotărâre
judecătorească pentru executare silită, contractele de concesiune nu sunt
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titluri executorii. Însă întâmpinăm dificultăţi pentru faptul că se duc în
instanţă şi îşi ia angajament să vină să plătească. Vine la noi să plătească şi
sunt sume mici de 200-300 lei şi nu poate să plătească la casieria primăriei
aceste debite întrucât au amenzi iar noul cod fiscal ordinea de încasare
amenzile sunt înaintea acestora. Exemplu are 70.000 lei amenzi şi 30 lei la
contractul de concesiune. Nu pot să îi încasez 30 lei pentru că are amenzi
70.000 lei. Atunci în situaţia aceasta am zis că mergem în instanţă să
obţinem o hotărâre judecătorească în care se constată că are de dat şi în baza
hotărârii judecătoreşti să putem să încasăm înainte decât spune codul fiscal.
Spunem noi că fiind o hotărâre judecătorească să facem presiune asupra
programatorului ca să ne dea voie să încaseze aceste sume.
Dl. Cardoşi Nicolae : Tot în situaţia aceea ajungem.
Dl. Predea Gheorghe : Am zis că fiind hotărâre judecătorească…
Dl. Cardoşi Nicolae : Da. Ca să mergem aşa pe obligativitate
respectării unei hotărâri judecătoreşti să aibă prioritate faţă de amenzi care
sunt în debit la…
[…]
Consiliul Local Boldeşti-Scăeni a luat la cunoştinţă.
4. Se prezintă cererea nr.4323/21.03.2017 prin care doamna Oneaţă
Raluca Oana solicită concesionarea unei suprafeţe de teren de 250 mp
situaţi pe str. Podgoriei lângă Şcoala Generală Mihai Viteazul, necesar
pentru construirea unui spaţiu desfacere mărfuri alimentare şi carmangerie.
Se prezintă punctul de vedere al domnului Voicu Ion.
Se trece la discuţii:
Dna Cărpuşor Sanda : Domnu Voicu vă rog frumos.
Dl. Voicu Ion : Terenul se află între blocul nr.10 şi şcoala nr.1 avem
635 mp intabulaţi proprietatea privată a oraşului. Între bloc şi acest teren este
un drum de acces unde duce la proprietatea dlui Săvulescu (Bulete) dacă îl
ştiţi, iar între acest drum şi gardul şcolii este terenul nostru. Noi am putea
să-i oferim acolo după ce facem o departajare a terenului celor 250 mp faţă
de restul
Dl. Predea Gheorghe : Faceţi dezmembrare?
Dl. Voicu Ion : Facem dezmembrare. Este compatibilă cu zona. Vrea
să facă un magazin…
Dl. Predea Gheorghe : Acum mulţi ani nu l-am închiriat lui Ţuţuianu?
Dl. Voicu Ion : Noi l-am scos la licitaţie pe închiriere, am încheiat şi
contractul pe 70 mp.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Ţuţuianu. Să facă un chioşc.
Dl. Voicu Ion : Până la urmă a renunţat la contract din considerente
economice.
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Consiliul Local Boldeşti-Scăeni este de acord cu iniţierea unui proiect
de hotărâre pentru concesionare prin licitaţie publică.
5. Se prezintă cererea nr.4374 şi 4375 / 22.03.2017 prin S.C. Lido
Gârbea S.R.L. cu sediul în comuna Păuleşti, nr.1045A, punct Movila Vulpii,
Ferma 3, judeţul Prahova, prin care solicită aprobarea vânzării terenurilor :
a) suprafaţa de 180 mp, având nr. cadastral 2318, proprietatea
oraşului Boldeşti-Scăeni, teren ce este situat în vecinătatea proprietăţii S.C.
Lido Gârbea S.R.L.;
b) suprafaţa de 290,76 mp, teren ce se află sub construcţiile aflate în
proprietatea S.C. Lido Gârbea S.R.L. conform contractelor de vânzarecumpărare autentificat sub nr. 638/15.03.2017 şi nr. 446/02.03.2017.
Se prezintă punctul de vedere al domnului Voicu Ion.
Se trece la discuţii:
Dl. Predea Gheorghe : Eu aş zice să îi facem o adresă prin care îi
aducem la cunoştinţă că suntem de acord cu vânzarea terenului în condiţiile
când aduce la o stare… A mai cumpărat acolo, domnu primar?
Dl. Isbăşoiu Constantin : Să continue amenajarea.
[…]
Dl. Cardoşi Nicolae : Nu îi spunem că suntem de acord. Putem să
spunem că luăm în discuţie dacă… nu spunem prin scrisoare că suntem de
acord. Suntem dispuşi să luăm în discuţie dacă…
Dl. Predea Gheorghe : Da. Ar trebui să îi facem notificare ca să-şi facă
unde a cumpărat acolo pentru că s-a angajat să-şi facă acolo unde a
cumpărat…, pentru că a lăsat în centrul oraşului chestiunea aceea.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Noi i-am sărit în ajutor întotdeauna.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : A lăsat neamenajat de atâta timp după ce i
s-a dat…
Dl. Isbăşoiu Constantin : Teren i-am dat de sub clădire, de lângă
clădire peste tot.
Consiliul Local Boldeşti-Scăeni este de acord cu iniţierea unui
proiecte de hotărâre pentru cele două solicitări.
6. Se prezintă cererea nr. 3954 / 16.03.2017 prin care domnul Popescu
Cristian, în calitate de administrator al S.C. Rose Design Wedding SRL cu
sediul în Boldeşti-Scăeni Calea Unirii, bl. 6B, sc.B, ap. 28, solicită
închirierea a 4 mp situaţi la fostul sediul al Primăriei din str. Podgoriei, nr.2
din holul dintre fosta casierie şi fostul birou de relaţii cu publicul, spaţii
închiriate de către solicitant.
Consiliul Local Boldeşti-Scăeni este de acord cu iniţierea unor
proiecte de hotărâre pentru închirierea acestui spaţiu fără licitaţie.
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7. Se prezintă cererea nr. 4728/27.03.2017 prin care domnul Barbu
Constantin, domiciliat în oraşul Boldeşti-Scăeni, str. Petroliştilor, nr.46A,
solicită închirierea terenului în suprafaţă de 156 mp situat în T.42,
P.A.2598/4 din vecinătatea estică a proprietăţii solicitantului, necesar pentru
a construi un gard despărţitor.
Se prezintă punctul de vedere al domnului Voicu Ion.
Se trece la discuţii:
Dl. Isbăşoiu Constantin : Am înţeles că nu se poate.
Dna Cărpuşor Sanda : Punctul de vedere al dlui Voicu este că iniţierea
unui asemenea proiect de hotărâre nu este oportun.
Dl. Predea Gheorghe : Este negativ.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Facem stradă acolo, nu?
Dl. Predea Gheorghe : Este vorba de terenul de la gară de lângă
Carrefour.
Dl. Voicu Ion : Acolo ne trebuie ca să prelungim str. Vestului de la
Oneaţă până la str. petroliştilor, iar ca să ieşim între proprietatea
solicitantului şi calea ferată ieşim chiar în barieră. Nu o să ne dea nimeni
avizul de la poliţie, de la pompieri…
Dl. Predea Gheorghe : Nu de la poliţie de la CFR.
[…]
Dl. Predea Gheorghe : Trebuie să îl păstrăm pentru acest acces, mai
ales că proprietarul din spate nu are acces decât tot spre calea ferată.
Dl. Voicu Ion : Exact.
Consiliul Local Boldeşti-Scăeni nu este de acord cu iniţierea unui
proiecte de hotărâre.
Dna Cărpuşor Sanda : Dacă mai aveţi alte discuţii punctele şi
diversele s-au terminat.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Aţi dat vrea autorizaţie de construire pentru
un adăpost de câini?
Dl. Predea Gheorghe : În ce zonă? Nu am dat nici o autorizaţie dar…
Dl. Isbăşoiu Constantin : În zona unde era Popa Preda.
Dl. Isbăşoiu Corneliu Ovidiu : Pe str. Srg. Bălănescu.
Dl. Predea Gheorghe : E vreun iubitor de animale pe acolo?
Dl. Isbăşoiu Corneliu Ovidiu : E a lui Popa Preda.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Eu am văzut într-una din zile de la mine de
acasă un acoperiş lucind. L-am întrebat pe fratele meu şi el s-a dus la punctul
de informare de la Ambroaica, acolo sunt toate informaţiile, şi a aflat de fapt
că acolo este un adăpost de câini. Este un acoperiş cam de 20-30 m.
Dl. Croitoru Gabriel : Dacă este provizoriu are voie.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Cum să aibă voie! Este depozit de căini.
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Dl. Croitoru Gabriel : Dacă este provizoriu!?
Dl. Isbăşoiu Constantin : Să facă la Balaca lângă dumneata dacă eşti
de acord.
[…]
Dl. Croitoru Gabriel : Dacă are proprietate acolo să facă.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Hai domnule, mai fii şi constructiv.
Dl. Croitoru Gabriel : Deci provizoriu are voie să facă un acoperiş pe
patru stâlpi?
Dl. Isbăşoiu Constantin : Dar ce depui în el acolo?
Dl. Croitoru Gabriel : Dar nu ne interesează. Că are voie să crească de
la…
Dl. Isbăşoiu Constantin : Cum să nu te intereseze domnule.
Dl. Croitoru Gabriel : De la 5 la 10 câini.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Nu mai vorbii prostii acolo. Cum să nu te
intereseze.
Dl. Croitoru Gabriel : Şi la Balaca este.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Da?
Dl. Croitoru Gabriel : Şi nu a cerut nimeni nici o…
Dl. Predea Gheorghe : Nu vă mai contraziceţi că este o chestiune
minoră.
Dl. Primar : La Scăeni, pe str. Falansterului.
Dl. Croitoru Gabriel : Sunt chestii minore pe care le pui în discuţia
şedinţei.
Dl. Predea Gheorghe : Domnu consilier, răspunsul este nu.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Nu? Să mă interesez mai bine şi să vă
informez.
[…]
Dl. Predea Gheorghe : Nu am dat aprobare.
D-na Cărpuşor Sanda declară închise lucrările şedinţei ordinare de
astăzi 28.03.2017.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
D-na Cărpuşor Sanda

SECRETAR,
Tudor Florina-Neli

23

