ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES –VERBAL
Încheiat astăzi 31.01.2017 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului
Boldeşti-Scăeni, la care au participat 16 consilieri din totalul de 17 consilieri în
funcţie.
Convocarea consilierilor la şedinţă s-a făcut prin Dispoziţia primarului nr.
13/26.01.2017 şi în scris prin Invitaţia nr. 1132/26.01.2017.
La lucrările şedinţei mai participă: d.na Tudor Florina-Neli- secretar; dl.
Voicu Ion- șef birou urbanism, d.ra Dinu Alina- inspector.
Şedinţa de consiliu este prezidată de dl. Cardoși Nicolae care a fost ales în
unanimitate de voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile decembrie 2016 şi ianuarie
2017.
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 extraordinare a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 06.01.2017.
D.na secretar Tudor Florina-Neli supune la vot procesul-verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Local din data 06.01.2017, care se aprobă în unanimitate
de voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind utilizarea
excedentului bugetar al oraşului Boldeşti-Scăeni.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al
oraşului Boldeşti-Scăeni, se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind utilizarea
excedentului bugetar al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al
Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni, se adoptă în unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic
„Teodor Diamant” oraşul Boldeşti-Scăeni la data de 31.12.2016.

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a
bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic „Teodor Diamant” oraşul
Boldeşti-Scăeni la data de 31.12.2016, se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale „Mihai
Viteazul” oraşul Boldeşti-Scăeni la data de 31.12.2016.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a
bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” oraşul
Boldeşti-Scăeni la data de 31.12.2016, se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale Nr. 2
oraşul Boldeşti-Scăeni la data de 31.12.2016.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a
bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale Nr. 2 oraşul Boldeşti-Scăeni
la data de 31.12.2016, se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă
Medico – Socială Boldeşti-Scăeni la data de 31.12.2016.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a
bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico – Socială BoldeştiScăeni la data de 31.12.2016, se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni
la data de 31.12.2016.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a
bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni la data de 31.12.2016,
se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi
personali ai persoanelor cu handicap grav, se adoptă în unanimitate de voturi.
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Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind închirierea
prin licitaţie publică a unui spaţiu amplasat în incinta Liceului Tehnologic „Teodor
Diamant” oraşul Boldeşti-Scăeni.
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 în incinta Liceului Tehnologic „Teodor Diamant” oraşul
Boldeşti-Scăeni, se adoptă cu 15 voturi pentru și o abținere (dl. Biță Paul care are un
interes personal în cauză).
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind constituirea
Comisiei locale de ordine publică a oraşului Boldeşti-Scăeni.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuții:
Dl. Viceprimar: Stabilim acum. Cine vrea să facă parte din Comisia locală
de ordine publică a oraşului Boldeşti-Scăeni? (dl. Vasile Adrian)
Dl. Petrișor Aurel: În ce constă această comisie?
Dl. Cardoși Nicolae: Comisia locală are caracter consulatativ în ceea ce
privește ordinea publică pe teritoriul localității.
Dl. Primar: Colaborează cu Poliția Locală și cu Poliția Națională.
Dl. Cardoși Nicolae: Mai sunt două locuri din trei pentru domnii
consilieri.
Dl. Vasile Adrian: Cineva de la comisia de specialitate nr. 2.
Dl. Viceprimar: Cine dorește…
Dl. Cardoși Nicolae: Pe grupuri de consilieri, pe comisii, cum vreți…
[…]
Dl. Cardoși Nicolae: Se desemnează domnii consilieri locali Vasile
Adrian, Petrișor Aurel și Breană Petre Dragoș pentru a face parte din Comisia locală
de ordine publică a oraşului Boldeşti-Scăeni.
Supus la vot, proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de
ordine publică a oraşului Boldeşti-Scăeni, se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind însuşirea
apartenenţei la domeniul privat al oraşului Boldeşti-Scăeni a unor terenuri.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuții:
Dl. Viceprimar: Îl invităm pe dl. Voicu Ion să ne prezinte terenul din Seciu.
Dl. Voicu Ion: Terenurile care au fost redate în circuitul agricol la starea
inițială unde au avut incinte cei de la S.C. OMV PETROM S.A. Unul dintre aceste
terenuri este cel situat în Croitorești, în Seciu, unde are casă dl. senator Rădulescu.
Undeva în stânga a fost o sondă, nu mai rețin numărul.
Dl. Isbășoiu Corneliu-Ovidiu: Sonda nr. 602.
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Dl. Voicu Ion: Terenul se compune din drumul de acces din str. Croitorești
și vatra sondei. Terenul a fost predat și se va introduce în domeniul privat.
Dl. Petrișor Aurel: Am văzut că mai sunt și alte parcele în afara celei de la
Seciu.
Dl. Croitoru Gabriel: Toate parcelele pe care au fost sonde vor fi introduse
în domeniul privat.
Dl. Petrișor Aurel: Nu știam locația, nu le-am identificat.
Dl. Voicu Ion: Locația din Seciu este una, cea de a doua este pe str. Viilor,
pe ulița unde a luat foc casa d.nei Petrea.
Dl. Petrișor Aurel: S-a construit o casă de curând acolo.
Dl. Voicu Ion: Sunt două sonde acolo, una a rămas în proprietatea S.C.
OMV PETROM S.A., una ne-a predat-o. A treia locație este pe str. Victoriei, terenul
unde a stat dl. Pahonțu. A patra locație este pe str. Falansterului, în față la dl. Bah.
Cea de a cincea locație este pe str. Nucilor, unde a fost o sondă și s-a redat la starea
inițială. Acestea sunt cele cinci locații care au fost predate de S.C. OMV PETROM
S.A. și vor fi introduse în domeniul privat.
Dl. Vasile Adrian: Pe str. Stadionului?
Dl. Voicu Ion: Terenurile de pe str. Stadionului au fost predate, dar nu au
fost introduse în domeniul privat deoarece, deocamdată, este o problemă. Câteva
proprietăți sunt întrerupte de forma sondei, forma vetrei sondei foarte neregulată și
nu se poate ieși în str. Stadionului. Vrem să regularizăm ca și suprafață, încât să
rămână parcelele uniforme.
Supus la vot, proiectul de hotărâre privind însuşirea apartenenţei la domeniul
privat al oraşului Boldeşti-Scăeni a unor terenuri, se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 13 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea
ștatului de funcţii al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, proiectul de hotărâre privind modificarea ștatului de funcţii al
Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni, se adoptă în unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul 14 al ordinii de zi: Prezentarea Raportului privind
activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe
semestrul II al anului 2016.
S-a luat act la acest raport.
Se trece la punctul 15 al ordinii de zi: Prezentarea Situaţiei privind acordarea
audienţelor de către primar în anul 2016.
S-a luat act la acest raport.
Se trece la punctul 16 al ordinii de zi: Prezentarea Raportului privind
activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate în semestrul II al anului 2016.
S-a luat act la acest raport.
Se trece la punctul 17 al ordinii de zi: Prezentarea Raportului privind stadiul
completării registrului agricol în semestrul II al anului 2016.
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S-a luat act la acest raport.
Se trece la punctul 18 al ordinii de zi: Diverse.
a) Se prezintă cererea nr. 1279/31.01.2017 prin care dl. Richită Daniel,
domiciliat în orașul Boldești-Scăeni, str. Distilării, nr. 16, posesor al CI seria PH, nr.
680291, CNP 1690226290451, solicită aprobarea închirierii suprafeței de teren
situată pe str. Distilării, la marginea DN 1A, lângă pod, pentru înființarea unui
magazin pentru a vinde lemne de foc. Menționează că vecinii din zona respectivă îl
folosesc în scopul depozitării gunoaielor.
Dl. Cardoși Nicolae: Trebuie verificat cui aparține, să nu fie al
Consiliului Județean.
Dl. Viceprimar: Terenul este al nostru.
Dl. Voicu Ion- șef birou urbanism a formulat punct de vedere prin care
arată că se poate iniția un proiect de hotărâre pentru închiriere sau acordarea unui
drept de superficie. Terenul situat la intersecția străzii Distilării cu DN 1A, conform
cadastru, este în administrarea Consiliului Local și este în suprafață de cca. 560 mp.
În prezent, terenul este loc de depozitare a gunoiului menajer. Pentru închiriere,
terenul trebuie inclus în dmeniul privat al orașului și înscris în Cartea Funciară.
Dl. Voicu Ion: Terenul este vis-a-vis de sediul celor de la Drumuri și
Poduri. Acolo sunt câteva probleme din cauza conductelor active ale celor de la S.C.
OMV PETROM S.A. Terenul în cadastrul din 1988, figurează în administrarea
Consiliului Popular al orașului Boldești-Scăeni.
Dl. Viceprimar: Ce vrea să facă acolo?
Dl. Cardoși Nicolae: Vrea să facă depozit de lemne de foc.
Dl. Dobrică Cristian: Presupun că vrea spațiul, le va aduce tăiate.
[…]
Dl Voicu Ion: Trebuie dat în folosință acest teren.
b) Se prezintă cererea nr. 1300/31.01.2017 prin care Partidul Alianța
Liberalilor și Democraților- ALDE Prahova, cu sediul în Ploiești, str. Piața Victoriei,
nr. 15, bl. CC Sud, solicită aprobarea unui spațiu amplasat în orașul Boldești-Scăeni,
str. Podgoriei, nr. 2, județ Prahova, în incinta fostei Primării, necesar pentru sediul
organizației locale ALDE Boldești-Scăeni.
Dl. Viceprimar: Avem liber spațiul fostului deputat Tănase Răzvan. Noi
mai avem și alte cereri de închiriere, dar trebuie să verificăm dacă partidele politice
pot închiria fără licitație. Legea spune că au prioritate partidele politice.
* Dl. Tănăsescu Stelian-Horațiu: Doresc o informație pentru un cetățean care
vrea să facă succesiune și am înțeles că Primăria orașului Boldești-Scăeni face parte
dintr-un proiect în care cadastrarea e gratuită.
D.na Tudor Florina-Neli: Teoretic, programul de cadastrare nu s-a făcut la
nivelul întregii localități, s-a făcut pe un anumit sector cadastral, în spate la Ferma
Partidului.
Dl. Viceprimar: Am estimat că avem șanse 100 % să îl finalizăm.
D.na Tudor Florina-Neli: S-a finalizat, toate proprietățile respective sunt
intabulate în Cartea Funciară. Numai pentru respetiva locație se face certificat de
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moștenitor, deși am înțeles că tot nu s-a ajuns la un acord cu Camera Notarilor, dar
se va face, conform legii, pe banii Agenției Naționale de Cadastru.
Dl. Viceprimar: Au fost făcute doar anumite parcele.
D.na Tudor Florina-Neli: Chiar dacă s-ar face acum cadastrarea la nivelul
întregii localități, succesiunea s-ar face doar pentru terenuri, în ceea ce implică
construcțiile și alte bunuri le va face fiecare în parte. E bine să se facă succesiunea
în doi ani de la data decesului deoarece nu se plătește impozitul și se plătește doar
onorariul.
* Dl. Viceprimar: Vreau să va informez că vom avea probleme cu operatorul
de salubritate cu cel care ridică gunoiul. VITALIA S.A. a somat A.D.I. (Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul pentru managementul deșeurilorPrahova”), nu mai primește operatorul la rampă cu deșeurile pentru că nu a semnat
un act adițional, prin care operatorul trebuie să plătească cei 80 lei/tonă. Dl. primar a
fost la ședință. Ce s-a stabilit?
Dl. Primar: Urmează la ședința de Guvern de joi, 02.02.2017 să se dea un
punct de vedere dacă intră în vigoare această taxă de 80 lei/tonă.
Dl. Viceprimar: Legea spune că operatorul trebuie să achite taxa.
[…]
Dl. Viceprimar: VITALIA S.A., prin scrisoarea oficială care a trimis-o, a
pus barieră, nu mai primește operatorul să descarce. Este o problemă de la nivel de
județ și nu știu cum s-o descurcăm.
Dl Primar: S-au făcut trei ședințe pe această temă.
Dl. Vasile Adrian: Ar trebui ca acest operator să vină în fața Consiliului
Local.
Dl. Viceprimar: Are 60 de Consilii Locale.
Dl. Vasile Adrian: Operatorul de salubritate nu prea își face treaba.
[…]
Dl. Viceprimar: În contractele de delegare a serviciului de salubritate se
menționează că autoritățile locale lucrează prin A.D.I. Consiliul Local nu se poate
adresa direct operatorului, ci Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul
pentru managementul deșeurilor- Prahova” ca să rezolve.
Dl. Cardoși Nicolae: Dl. primar nu este reprezentantul nostru în consiliul de
administrație acolo?
Dl. Viceprimar: Da! Se poate face în această situație o scrisoare către A.D.I.
să trimită un reprezentant aici.
[…]
Dl. Cardoși Nicolae: Regulamentul serviciului este?
Dl. Viceprimar: Regulamentul este pe site-ul primăriei.
Dl. Cardoși Nicolae: Este?
Dl. Viceprimar: Este regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare al orașului Boldești-Scăeni.
Dl. Cardoși Nicolae: Nu! Regulamentul de salubritate îl avem?
Dl. Viceprimar: Cel de salubritate este aprobat din 2010.
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Dl. Cardoși Nicolae: Regulamentul de apă și canal este făcut?
Dl. Viceprimar: Da! Este pe site-ul primăriei.
Dl. Cardoși Nicolae: Când l-ați făcut?
Dl. Viceprimar: Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare al orașului Boldești-Scăeni este pus de 5 zile pe site-ul primăriei.
Dl. Cardoși Nicolae: Regulamentul de salubritate va trebui să se modifice
dacă se va începe cu colectarea selectivă.
D.na Tudor Florina-Neli: Regulamentul de salubritate este făcut pe
colectare selectivă de către Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul
pentru managementul deșeurilor- Prahova”
[…]
Dl. Viceprimar: În această primăvară urmează să se stabilească 52 de
puncte de colectare selectivă la nivelul orașului. De regulă, la intersecții de străzi,
vor apărea trei pubele pentru colectare selectivă. Vom avea probleme că vor
amesteca deșeurile.
La rampă avem gratuitate 1200 tone deșeuri/an, dar cred că va trebui să
plătim taxa de 80 lei/ tonă, până acum nu se plătea.
[…]
Dl. Cardoși Nicolae declară închise lucrările ședinței ordinare din data de 31
ianuarie 2017.

Președinte de ședință,
Cardoși Nicolae

Secretar,
Tudor Florina-Neli
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