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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 

 

                                               

Încheiat astăzi  17.10.2017 în şedinţa extraordinară 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. 

632/13.10.2017 şi în scris prin Invitaţia nr. 16153/13.10.2017.  

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

Voicu Ion, dl. Chita Adrian şi d-na Vişănoiu Daniela. 

Şedinţa de consiliu este prezidată de dl. Dobrică Cristian care a fost ales în 

unanimitate de voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile octombrie şi noiembrie 

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 ordinare a Consiliului Local din data 27.09.2017. 

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 27.09.2017, care se aprobă în unanimitate de 

voturi. 

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

bugetului  de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic „Teodor Diamant” oraşul  

Boldeşti-Scăeni pe anul 2017. 

Dl. Voicu Ion roagă Consiliul Local să se ţină un moment de reculegere 

pentru colegul nostru insp. Dobre Ion decedat. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl. Predea Gheorghe :  Rectificarea bugetară la această instituţie constă în 

alocarea de bani pentru efectuarea serviciilor medicale şi cheltuieli pentru bunuri şi 

servicii. 
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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 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” oraşul 

Boldeşti-Scăeni pe anul 2017. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl. Predea Gheorghe : Aceeaşi concluzie ca la punctul anterior în sensul că 

s-au alocat bani pentru efectuarea serviciilor medicale şi pentru efectuarea 

cheltuielilor la bunuri şi servicii. 

Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : Şi pentru finanţarea cu ISU ca să obţinem 

autorizaţia? 

Dl. Predea Gheorghe : Intră la capitolul de bunuri şi servicii. 

Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : La grădiniţă am impresia că trebuie să fie 

ceva separat. 

Dl. Predea Gheorghe : Acum suntem în faza în care facem adresă la ISU ca 

să ne spună dacă este nevoie sau nu de autorizaţie pentru grădiniţă. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri 

şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 

2017 se adoptă în unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul 4 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. 

  Se trece la discuții: 

         Dl. Predea Gheorghe : Aceeaşi concluzie ca la proiectele anterioare.       

          Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind  rectificarea 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 5 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. 

  Se trece la discuții: 

         Dl. Predea Gheorghe : Rectificarea constă în suplimentarea veniturilor ca 

urmare a sosirii fişei de venituri de la Direcţia de Finanţe Prahova prin Ministerul 
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Muncii. Pentru partea medicală au venit sumele de bani ca să fie plătite cadrele 

medicale.       

 Supus la vot, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri 

şi cheltuieli al Unităţii de asistenţă medico-socială Boldeşti-Scăeni, pe anul 2017, 

se adoptă în unanimitate de voturi. 

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

bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2017. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl. Predea Gheorghe : Rectificarea constă în suplimentarea veniturilor 

bugetului pe anumite capitole ţinând cont că s-au înregistrat venituri suplimentare. 

De asemenea s-au înregistrat o serie de sponsorizări cu privire la organizarea 

Festivalului Toamnei şi s-au făcut diverse virări de credite bugetare între capitole. 

Din acest punct de vedere propunem să aprobaţi acest proiect de hotărâre.  

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 7 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru modificarea 

HCL nr.104/08.08.2017 privind asigurarea finanțării din bugetul local a 

obiectivului de investiții ,,Modernizare și extindere stație de epurare, oraș Boldești-

Scăeni”, finanțat prin Programul național de dezvoltare locală.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl. Predea Gheorghe : Domnu Voicu, câteva cuvinte. 

Dl. Voicu Ion : Am fost săptămâna trecută să depun documentele solicitate 

de Ministerul Dezvoltării pentru încheierea contractelor de finanţare pentru cele 

două investiţii. Am avut noroc că m-a controlat pe loc, sunt foarte multe proiecte, 

şi a rămas ca acea solicitare pentru finanţare trebuie Hotărârea Consiliului Local 

amendată cu faptul că cheltuiala pentru proiectul de execuţie, întocmirea 

proiectului de execuţie era eligibilă, se deconta din PNDL, dar având în vedere că 

noi am făcut câţiva paşi înainte, am executat proiectul de execuţie şi l-am şi plătit 

proiectantului. Proiectul respectiv a fost predat la începutul anului şi nu putea să 

ţinem proiectantul să vedem dacă ne asigură finanţarea sau nu. A trebuit ca pe 

lângă cheltuielile neeligibile să adăugăm şi această sumă, contravaloarea 

proiectului de execuţie. La amândouă investiţiile aceeaşi situaţie. 

 Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL 

nr.104/08.08.2017 privind asigurarea finanțării din bugetul local a obiectivului de 

investiții ,,Modernizare și extindere stație de epurare, oraș Boldești-Scăeni”, 
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finanțat prin Programul național de dezvoltare locală  se adoptă în unanimitate de 

voturi. 

 Se trece la punctul 8 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru modificarea 

HCL nr.105/08.08.2017 privind asigurarea finanțării din bugetul local a 

obiectivului de investiții ,,Gospodărie de apă Seciu, oraș Boldești-Scăeni”, finanțat 

prin Programul național de dezvoltare locală.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl. Predea Gheorghe : Aceleaşi concluzii domnul Voicu. 

Dl. Voicu Ion : Da. Aceleaşi probleme. 

 Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL 

nr.105/08.08.2017 privind asigurarea finanțării din bugetul local a obiectivului de 

investiții ,,Gospodărie de apă Seciu, oraș Boldești-Scăeni”, finanțat prin Programul 

național de dezvoltare locală  se adoptă în unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi : DIVERSE. 

Dl. Predea Gheorghe : Domnu primar aveţi dumneavoastră cuvântul. 

a) Se prezintă adresa nr.15902/10.10.2017 prin care Primarul oraşului 

Leova, Republica Moldova, invita o delegaţie din oraşul nostru la Hramul Oraşului 

Leova. 

Dl. Predea Gheorghe : Domnu primar aveţi cuvântul dumneavoastră. 

Dl. Primar : În primul rând vreau să vă spun cu tristeţe că ieri de dimineaţă 

la ora 04:30 a decedat colegul nostru Dobre Ion în urma unei comoţii cerebrale pe 

care a suferit-o lunea trecută cu o săptămână în urmă. A fost operat la Spitalul 

Judeţean şi… 

Dl Dobrică Cristian : Câţi ani avea? 

Dl. Predea Gheorghe : 58 de ani. 

Dl. Primar : Născut în 1959. Astăzi a fost depus la capela bisericii din 

Boldeşti urmând ca joi la ora 12:45 să aibă loc înmormântarea. Care doriţi să 

mergeţi la biserică, de astăzi, de mâine, să participaţi la înmormântare sunteţi 

bineveniţi.  

În altă ordine de idei cu această invitaţie făcută de oraşul Leova din 

Republica Moldova, care mergeţi o să fie o problemă cu cazarea. Am înţeles că 

mai vin nişte delegaţii din Ucraina şi Belarus. S-ar putea ca pe noi să ne cazeze la o 

tabără de copii. O să aflu amânunte zilele următoare. Se doreşte să meargă şi 

echipa de fotbal pe 26 să aibă un meci cu echipa din Leova, dar ei stau doar pe 26 

seara şi pleacă a doua zi dimineaţa pentru că nu au cum să plece şi să se întoarcă 

într-o zi. Aşa că cine dorește să meargă la sărbătoarea oraşului Leova vă înscrieţi 

pe listă. Vedem cu ce mergem luăm microbuz, luăm autoturisme. 
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S-au înscris pe listă alături de dl. primar pentru plecarea în Republica 

Moldova, oraşul Leova următorii consilieri locali : dl. Breană Petre-Dragoş, dl. 

Biţă Paul, dl. Cardoşi Nicoale, dl. Dobrică Cristian, dl. Petrişor Aurel, dl. Mihalcea 

Florea, dl. Isbăşoiu Constantin, dl. Dinu Nelu, dl. Lăcătuşu Ioan, dl. Ilie Vasilică, 

dna Cărpuşor Sanda.   

Consiliul Local Boldeşti-Scăeni a luat la cunoştinţă. 

b) Se prezintă adresa nr. 16093/12.10.2017 prin care Primarul oraşului 

Pavlikeni, Bulgaria ne aduce la cunoştinţă că nu pot participa la Festivalul 

Toamnei, ediţia a-X-a al din oraşul nostru. 

Consiliul Local Boldeşti-Scăeni a luat la cunoştinţă. 

c) Se prezintă adresa nr.16150/13.10.2017 prin care Primarul oraşului 

Leova, Republica Moldova, ne mulţumeşte pentru invitaţia la Festivalul Toamnei, 

ediţia a-X-a din oraşul nostru şi ne aduce la cunoştinţă că dl Suruc Mihai - şef 

Direcţie Cultură, Tineret şi Sport  va  reprezenta Consiliul Raional Leova împreună 

cu colectivele artistice a Şcolii de Arte „Petru şi Ion Teodorovici”. 

Consiliul Local Boldeşti-Scăeni a luat la cunoştinţă. 

Dl Dobrică Cristian : Alte probleme? 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Aş mai vrea să semnalez o problemă. Pe strada 

Petroliştilor şi strada Vestului şi toată partea aceasta nu există tomberoane de o 

tonă.  

Dl. Predea Gheorghe : Pentru colectare selectivă sau deşeuri menajere? 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Pentru colectare selectivă.  

Dl. Predea Gheorghe : Unde aţi vrea să le amplasăm ca locaţie? Pentru 

faptul că de regulă… 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Undeva spre capătul străzii Vestului undeva, aici 

spre fostul BAT. Cred că nu ar încurca şi este destul loc acolo. 

Dl. Predea Gheorghe : Ideea este în felul următor. În toate zonele în care 

sunt aceste tomberoane de colectare selectivă este foarte mare mizerie. Noi aveam 

dreptul să amplasăm în 52 de locaţii, nu am amplasat decât vreo 20 dacă îmi 

amintesc bine. Nu se respectă, se pun gunoaie acolo şi în fiecare zi, domnul coleg 

Dinu Nelu poate să spună, trecem pe acolo. Noi punem, încercăm să punem.  

Adrian notează pe hârtie. Deci, undeva aici la strada Stadionului cu BAT-ul.     

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Da.  

[…] 

Dl. Predea Gheorghe : Dar pentru strada Stadionului mai avem acolo în 

spate.  

[…] 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Ideea este de strada Vestului şi Nisipurilor 

Dl. Predea Gheorghe : Pe strada Vestului şi Nisipurilor! 
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Dl. Dincă Florin Ionuţ : Cred că m-am exprimat greşit. Nu am zis 

Nisipurilor, nu?   

Dna Cărpuşor Sanda : Da. Ai zis Petroliştilor. 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Îmi cer scuze. Nisipurilor - Vestului. 

Dl. Primar : La podul acela cum treci de la BAT.  

Dl. Predea Gheorghe : Vrea la strada Nisipurilor. 

Dl. Primar : Cei după Nisipuri vin pe canal, Vestului vine… 

Dl. Predea Gheorghe : Da. Dar vrea la intersecţia cu Nisipurilor cu Vestului. 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Nu acolo la barieră, aici unde se termină Vestului. 

Dl. Predea Gheorghe : Pe câmp? 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Pe câmp acolo. Da. 

Dl. Predea Gheorghe : Nu. Dacă acolo punem în câmp se duce toată lumea şi 

pune acolo… 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Nu este chiar pe câmp. Este în apropierea caselor.  

[…] 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Până la urmă cred că o să găsiţi o locaţie accesibilă. 

Dl. Predea Gheorghe : Da. În principiu se pot pune, dar… 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Şi dacă mai ştiţi ceva de tomberoane pentru cetăţeni.  

Dl. Primar : Urmează să le aducă. 

Dl. Predea Gheorghe : Avem promisiuni. 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Pentru la Boldeşti. 

Dl. Predea Gheorghe : Avem promisiuni. S-a schimbat acum coordonatorul 

local de la Rosal. A venit altul, Marius Oprea se numeşte. A zis că este foarte 

hotărât şi că face…  

[…] 

Dl. Cardoşi Nicolae : Tot pe acest subiect. Eu am observat că aceste 

tomberoane pentru colectare selectivă sunt golite în maşinile care încarcă gunoiul 

menajer de pe stradă. Deci, ajung amândouă categoriile de gunoi în acelaşi loc. 

Dl. Predea Gheorghe : Nu. Observaţia este corectă  în sensul că maşinile 

care colectează gunoiul de pe stradă sunt folosite şi pentru acestea dar în zile 

diferite.  

Dl. Cardoşi Nicolae : Nu. Am văzut cu ochii mei. Au colectat din pubele 

gunoi menajer de pe strada principală şi când s-au întors au golit tomberoanele cu 

gunoi selectat în aceeaşi maşină. În ritmul acesta nu mai reducem cantitatea de 

gunoi selectat.  

Dl. Predea Gheorghe : Avem condiţie de mediu pentru… 

Dl. Cardoşi Nicolae : Şi este şi domul inspector de mediu aici care poate să 

se intereseze de problema asta. 

Dl. Predea Gheorghe : Da. Nu ştiam de treaba aceasta. Este posibil ca în 

momentul când dau telefon şi spun că dacă nu îmi ia cele selectate şi îi spun că nu 
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ştiu ce se întâmplă, atunci probabil o să le dea telefon şi le spună să le ia ca să văd 

eu că le-a luat. S-ar putea. Verificăm. 

Dl. Cardoşi Nicolae : C-am aşa ceva. Ar trebui să fie colectate separat pentru 

că rostul taxei de rampă acesta a fost, diminuarea cantităţii de deşeuri inert…   

[…] 

Dl. Cardoşi Nicolae : Adică, noi degeaba îl selectăm pe acest gunoi dacă el 

ajunge în aceeaşi maşină la aceeaşi groapă.  

Dl. Predea Gheorghe : Ce se întâmplă. De regulă gunoiul colectat selectiv îl 

colectează cu maşina cealaltă dar în alte zile decât cele în care ia gunoiul menajer. 

Dar este posibil să fie şi aşa.  

Dl. Cardoşi Nicolae : Eu i-am văzut odată, acum nu ştiu dacă acesta este… 

eu nu stau… 

[…] 

Dl. Predea Gheorghe : Ideea este în felul următor. Concluzia, calitatea Rosal 

cu privire la acest aspect este nesatisfăcătoare. 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Sunt depăşiţi. 

[…] 

Dl. Predea Gheorghe : Ştiţi care este partea rea? Avem scos la licitaţie 

măturatul stradal şi deszăpezirea şi tot ei sau…….. Şi vă daţi seama ce fac cu 

deszăpezirea. Dacă fac deszăpezire cum fac cu gunoiul…   

[…] 

Dl. Lăcătuşu  Ioan : Trecerea de pietoni de la Ungureanu poate o 

semnalizăm luminos. Dimineaţă, chiar alaltăieri, am văzut că acolo a frânat unul, a 

fugit un copil… Măcar… 

[…] 

Dl. Predea Gheorghe : Să înţeleg că nu aveam cum să frâneze acolo?  Dar 

este şi intersecţie acolo. […] 

Dl. Lăcătuşu  Ioan : Este trecere de pietoni, dar dacă nu este luminos… 

Dl. Croitoru Gabriel :  Trebuie să punem nişte panouri… Are dreptate. 

Dl. Lăcătuşu  Ioan : Măcar panouri reflectorizante. Nu este decât semnul 

albastru şi atât.  

[…] 

Dl. Predea Gheorghe : Au trecut trei ani de zile de când am făcut intersecţia 

şi proiectantul a prevăzut chestiunea aceasta. Sigur ideea este dacă am stâlp acolo 

să pun o lampă, se poate. O să vorbesc.  […] 

Dl. Croitoru Gabriel : Panouri fotovoltaice. Pe tot DN-ul aşa este, pe la 

Măgurele[…] 

Dl. Predea Gheorghe : Ideea este că nu am unde să amplasez stâlpul.  
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Dl. Croitoru Gabriel : Pe stâlpul unde este semnul de trecere de pietoni au 

pus panou fotovoltaic pe 50 care alimentează 4 becuri cu led. Cum a fost aici la 

primărie. 

[…] 

Dl. Predea Gheorghe : Am zis că o să fac şanţul pe dreapta, dar nu am reuşit 

nici anul acesta şi nu ştiu ce şanse am la anul, şi modernizez partea dreaptă atunci 

sigur voi găsi şi o soluţie  cu privire la iluminatul în zonă acolo. Dar până fac acolo 

pentru că nu ştiu când îl fac, este drum judeţean Lipăneştiul nu are competenţă noi 

nu avem competenţă, am făcut o scrisoare la judeţ să facem un parteneriat… 

adică… 

Dl. Croitoru Gabriel : Semnul de cedează trecerea nu s-a luat.. 

Dl. Predea Gheorghe : Care? Nu, aşa trebuie să stea acela acolo. 

Dl. Croitoru Gabriel : Unde domnule? În staţia de autobuz? 

Dl. Predea Gheorghe : Da.  

Dl. Croitoru Gabriel : Să citim şi noi decretul 400. 

Dl. Predea Gheorghe : Trebuie să stea acolo. Aşa mi s-a spus că trebuie să 

stea semnul acolo. Cei de la circulaţie au spus că este bine să stea acolo. 

Dl. Croitoru Gabriel : Este o prostie. 

Dl. Predea Gheorghe : Acum, eu nu îi… 

Dl. Croitoru Gabriel : Cel puţin acolo de la ieşire de la abator chiar încurcă. 

Dl. Predea Gheorghe : De acela zic.    

Dl. Croitoru Gabriel : Dar mai este şi unul mai înapoi. 

Dl. Predea Gheorghe : Nu zici de cel de pe DN1? 

Dl. Croitoru Gabriel : Da. 

Dl. Isbăşoiu Corneliu-Ovidiu : Dar nu este pentru staţie? 

Dl. Croitoru Gabriel : Cine a mai pomenit? 

Dl. Predea Gheorghe : Da.  

Dl. Croitoru Gabriel : Dar cedează trecerea din staţie de autobuz? 

Dl. Isbăşoiu Corneliu-Ovidiu : Are prioritate autobuzul. 

Dl. Vasile Adrian : Nu întotdeauna autobuzul are prioritate… 

Dl. Predea Gheorghe : Gabi, tocmai de aceea este cedează trecerea. Pentru 

autobuz să nu iasă, să cedeze trecerea. 

Dl. Cardoşi Nicolae : Trebuia pus înaintea staţiei de autobuz.  

[…] 

Dl Dobrică Cristian declară  închise  lucrările  şedinţei extraordinare de 

astăzi 17.10.2017.     

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR, 

                    Dl  Dobrică Cristian                                  Tudor  Florina-Neli  


