ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES –VERBAL
Încheiat astăzi 27.09.2017 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
oraşului Boldeşti-Scăeni, la care au participat 14 consilieri din totalul de 17
consilieri în funcţie.
Convocarea consilierilor la şedinţă s-a făcut prin Dispoziţia primarului nr.
574/22.09.2017 şi în scris prin Invitaţia nr. 14957/22.09.2017.
La lucrările şedinţei mai participă: d-na secretar Tudor Florina Neli şi d-na
Vişănoiu Daniela.
Şedinţa de consiliu este prezidată de dl. Dinu Nelu care a fost ales în
unanimitate de voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile august şi septembrie
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 de îndată a Consiliului Local din data 14.09.2017.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate.
D-na secretar Tudor Florina Neli supune la vot procesul verbal al şedinţei de
îndată a Consiliului Local din data 14.09.2017, care se aprobă în unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind încetarea
contractului de concesiune nr. 9652/27.06.2016.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind încetarea contractului de
concesiune nr. 9652/27.06.2016 se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind prelungirea
termenului contractului de concesiune nr. 3935/18.11.1992.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului
contractului de concesiune nr. 3935/18.11.1992 se adoptă în unanimitate de voturi.
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Se trece la punctul 4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind stabilirea
contribuţiilor personale ale beneficiarilor de servicii furnizate de Unitatea de
Asistenţă Medico-Socială 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 : Având în vedere reducerea alocaţiei bugetare făcută
de către Consiliului Judeţean pentru această instituţie am fost nevoiţi pentru a
înlătura o parte din presiunea financiară din bugetul local să propunem Consiliului
Local să majoreze tarifele. Din acest punct de vedere vă rugăm să aprobaţi
proiectul iniţiat.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind stabilirea contribuţiilor personale
ale beneficiarilor de servicii furnizate de Unitatea de Asistenţă Medico-Socială
Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind organizarea
„Festivalului Toamnei”, ediţia a-X-a.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:
Dl. Predea Gheorghe : După cum ştiţi ca în fiecare an organizăm acest
festival. O să se desfăşoare în zilele de 14 şi 15 octombrie. Domnul primar se
ocupă în mod special de această chestiune dacă aveţi întrebări să i le puneţi. O să
facem între Boldeşti şi Scăeni pe câmp unde avem scena, sper să fie timpul frumos
iar prezenţa dumneavoastră ne bucură.
Dl. Primar : Vreau să completez un aspect. De data aceasta am invitat din
Republica Moldova „Şcoala de Arte şi Muzică”, sunt vreo 46 de persoane copii,
profesori, instrumentişti. Să vedem în funcţie de bugetul pe care îl avem ce artişti
sau ce interpreţi putem să mai aducem în sâmbăta şi duminica festivalului. Este
a-X-a ediţie jubiliară…
Dl. Predea Gheorghe : Da. Noi în bugetul care va fi rectificat am pus suma
de 30.000 lei. Ne încadrăm în banii aceştia pentru că nu putem să…
Dl. Primar : 30.000 lei costă şi…
Dl. Predea Gheorghe : Absolut tot.
Dl. Primar : Sonorizare…
Dl. Predea Gheorghe : Artiştii…
Dl. Primar : Masa la copii…
Dl. Mihalcea Florea : Au o şcoală deosebită, adică nu se compară cu ce
avem noi, se merită să…
Dl. Predea Gheorghe : Adică am vrut să ne încadrăm într-o sumă mai mare
decât în anii anteriori ţinând cont de această chestiune dar…
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Dl. Primar : Mai mult ca să vadă şi copii noştri ce fac copii de acolo de 3 - 4
ani.
Într-o altă ordine de idei deja am primit invitaţie pentru 27 Octombrie „Ziua
oraşului Leova”. La ei pe 27 este Sfânta Parascheva. Gândiţi-vă de pe acum să nu
ne trezim, pentru că va merge şi echipa de fotbal. Plecarea va fi pe 25 Octombrie
ca să ajungem seara acolo şi ne întoarcem pe 28 Octombrie.
Dl. Predea Gheorghe : Deci lista este deschisă. Locurile sunt limitate şi
trebuie anunţat până pe 20 Octombrie.
Dl. Primar : Nu, până pe 22 Octombrie. Care aveţi cunoştinţe care au
artizanat, brânză, urdă, pastramă, fructe chemaţii pentru că spaţiu este destul.
S-au înscris pe listă 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.
Se desemnează din partea Consiliului Local Boldeşti-Scăeni 3 consilieri care
să facă parte din Comisia de organizare a „Festivalului Toamnei”, ediţia a-X-a: dl
consilier Dinu Nelu, dl. consilier Mihalcea Florea şi dl. consilier Breană PetreDragoş.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind organizarea „Festivalului
Toamnei”, ediţia a-X-a se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
Listei cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească o locuinţă cu
chirie din fondul locativ 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 : Procedura cu privire la lista de priorităţi cu cei
îndreptăţiţi să primească cameră este aprobată printr-o hotărâre de Consiliului
Local. Avem o singură cameră liberă. S-a făcut punctajul necesar care este anexat
la proiectul de hotărâre. Au participat toţi membrii comisiei, au verificat de mai
multe ori şi acesta este punctajul pe care vă rugăm să-l aprobaţi. Urmează ca după
ce va fi aprobat să fie afişat şi cine vrea să depună contestaţii.
Dna Cărpuşor Sanda : Ne spuneţi şi nouă în câteva cuvinte cine sunt cei trei
care s-au calificat?
Dl. Predea Gheorghe : Sunt cei din anexă.
Dna Cărpuşor Sanda : Şi cine ştiu eu cine este Sava Violeta!
Dl. Predea Gheorghe : Nici eu nu ştiu cine sunt.
Dna Cărpuşor Sanda : Dar sunt romi, cetăţeni de-ai noştri ?
Dl. Primar : Cu condiţia să fie din Boldeşti-Scăeni, prima condiţie.
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Dl. Predea Gheorghe : Singura chestiune avem un salariat de la SPL, îl
cheamă Leuştean Nicolae, care nu a întrunit punctajul şi nu s-a calificat. Cum vă
spuneam noi trebuia să îi asigurăm locuinţă lucrătorului de la primăria dar dacă au
fost alţii mai defavorizaţi în faţa lui nu am putut să facem nici o excepţie. Asta este
situaţia. […]
Dl. Mihalcea Florea : Are un handicap cea care…
Dl. Predea Gheorghe : Da, are un handicap şi are un criteriu de selecţie […]
Dl. Mihalcea Florea : Are şi doi copilași.
Dl. Predea Gheorghe : Cine doreşte avem la biroul urbanism toată
documentaţia. E chestie matematică nu ai ce să faci, adică nu este chestie de
apreciere să zici că apreciez eu şi îi dau cui vreau eu. E matematic, nu am ce să fac.
Dna Cărpuşor Sanda : E aici la noi la cămin.
Dl. Predea Gheorghe : La cămin. Este o singură cameră mică disponibilă.
Urmează, dacă se mai eliberează vreuna facem o altă hotărâre.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei cu ordinea de
prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească o locuinţă cu chirie din fondul
locativ al oraşului Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind modificarea
organigramei şi a statului de funcţii ale 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 organigramei şi a
statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului BoldeştiScăeni se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind acceptarea
unei donaţii.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:
Dl. Predea Gheorghe : Se cunoaşte situaţia. Este vorba de imobilul de la
CERC Boldeşti care a fost construit de către ONG în baza acordului nostru. S-a
terminat investiţia şi a fost efectuată procedura de preluare prin proces-verbal de
predare-primire urmând ca dumneavoastră să aprobaţi sau nu această chestiune.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind acceptarea unei donaţii 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 oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul
2017.
4

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:
Dl. Predea Gheorghe : Ieri am primit adresa de la Direcţia de Finanţe prin
care ne-a trimis fila de buget. Noi aşteptam ca în această filă de buget să fie
transmise şi veniturile necesare pentru unităţile subordonate, pentru şcoli. Nu s-a
întâmplat acest lucru. A transmis fila de buget numai pentru bugetul oraşului în
sensul că ne-au redus finanţarea cu 1,44 miliarde lei vechi, bani care noi i-am
prognozat la începutul anului ca urmând să îi încasăm din impozitul pe IVG. În
această situație am ataşat acest proiect de hotărâre cu privire la rectificare, de
asemenea am propus şi diverse virări de credite bugetare de la un capitol în altul
pentru a asigura funcţionarea instituţiei noastre. Pe de altă parte, aşa cum scrie şi în
referatul primarului, s-au suplimentat veniturile instituţiei cu încasările
suplimentare de la OMV Petrom. Din acest punct de vedere bugetul este echilibrat
şi vă rugăm să îl aprobaţi aşa cum este prezentat.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2017 se adoptă în unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul 13 al ordinii de zi : DIVERSE.
Dl. Predea Gheorghe : Ne cerem scuze, executivul, pentru că nu l-am chemat
pe comandantul Poliţiei în această şedinţă aşa cum am promis, pentru că a fost
termenul prea scurt şi vrem să discutăm instituţional în sensul să îi facem invitaţie.
Aşa că la prima şedinţă extraordinară sau ordinară pe care o vom programa îl vom
invita pe comandantul Poliţiei să discutăm problemele care sunt de interes.
1. Se prezintă adresele de la S.C. Electrica Furnizare S.A.
nr.8905/27.07.2017 şi nr.9046/31.07.2017 cu privire la toaletarea copacilor din
oraş.
Se trece la discuţii :
Dl. Predea Gheorghe : Acestea sunt tot o solicitare a Consiliului Local de la
ședințele anterioare, către Electrica Furnizare. Am trimis noi la solicitarea
domnului consilier Dincă şi a doamnei Cărpuşor, scrisoare la Electrica prin care
am solicitat să toaleteze pomii, copacii care afectează liniile electrice. Ne-au dat un
răspuns că au înaintat-o la o sucursală competentă.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Nu mai faceţi adrese către societatea de furnizare,
faceţi către societatea de distribuţie care se ocupă de aşa ceva. Aţi trimis la cei care
fac facturi şi ei au dat-o mai departe.
Dl. Predea Gheorghe : Noi am dat-o către Electrica. Probabil dacă au dat-o
acolo. Să vedem ce…
[…]
Consiliul Local Boldeşti-Scăeni a luat la cunoştinţă.
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2. Se prezintă cererea nr.11914/21.07.2017 prin care dl Tudoran Lorin
Gabriel, administrator al Restaurant Parc Boldeşti, solicită concesionarea a
aproximativ 25 mp situat în vecinătatea restaurantului.
Se prezintă punctul de vedere al domnului Voicu Ion.
Se trece la discuţii :
Dl. Predea Gheorghe : Este vorba de suprafaţa de teren dintre Restaurant
Parc şi grădina serei noastre. Este un spaţiu, pe care…, deja este folosit şi din
punctul nostru de vedere nu avem nimic împotrivă ca să concesionăm sau să
închiriem acest teren. […]
Dna Cărpuşor Sanda : Îl şi utilizează.
Dl. Predea Gheorghe : Da îl utilizează…
Dl. Primar : Ţine ambalaje acolo.
Consiliul Local Boldeşti-Scăeni este de acord cu iniţierea unui proiect de
hotărâre.
3. Se prezintă cererea nr.14284/11.09.2017 prin care S.C. Alvani Dep
Solution S.R.L., cu sediul în comuna Cocorăştii Mislii, sat Goruna, nr.217F, jud.
Prahova, reprezentat prin administrator Alexe Nicolae, solicită superficia
(concesionarea) suprafeţei de teren de 200 mp situată în T54, P 2725. Terenul este
alăturat suprafeţei de 2600 mp concesionaţi de către solicitant.
Se prezintă punctul de vedere al domnului Voicu Ion.
Se trece la discuţii :
Dl. Predea Gheorghe : Este cel care are balastieră. Se chinuie de vreo 2 ani
să facă un PUZ. Acum vor să facă PUZ-ul şi să includă încă 200 mp. Ştiu că am
discutat, întâi trebuie să respecte contractul pe care îl are şi după aceea să facă
chestiunea aceasta. Am discutat cu cei de la urbanism şi mi-au comunicat că nu
este nici un impediment să facă PUZ-ul, inclusiv pe aceşti 200 mp, şi după aceea
să facă şi chestiunea aceasta. Cam asta este. Exact asta a scris şi domnul Voicu în
punctul de vedere, poate să facă PUZ-ul chiar dacă îi facem noi încredinţarea
terenului sau nu. Ideea este că el fiind 200 mp ca să pot să il concesionez direct el
trebuie să aibă pentru construcție. Legea spune că pot să îi concesionez fără
licitaţie în vederea construirii când nu are loc iar dânsul nu şi-a scos încă
autorizaţia de construire. Nu poate să facă dovada că el construiește acolo. I-am
spus să facă autorizaţia de construire şi în momentul când o are pot să îi dau acolo.
Ca să nu îl blocăm poate să facă PUZ-ul inclusiv pe cei 200 mp.
4. Se prezintă adresa nr.14445/13.09.2017 S.C. Distrigaz-Sud Reţele S.R.L.,
aduce la cunoştinţă că se pot începe lucrările de execuţie pentru extinderea
conductei de distribuţie gaze naturale redusă presiune necesară pentru alimentarea
cu gaze a imobilelor situate pe str. Seciului şi solicită acordul pentru continuarea
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lucrărilor prin suportarea costurilor suplimentare la valoarea lucrării cu suma de
39.600,50 lei cu T.V.A..
Se trece la discuţii :
Dl. Predea Gheorghe : Ştiţi că în şedinţele anterioare am aprobat finanţarea
conductei de gaze pentru str. Seciului şi str. Dealului. La vremea respectivă ne-au
trimis un deviz general cu o anumită valoare, au început lucrarea şi şi-au dat seama
că au greşit locaţia în care trebuie să se lege de conducte. Au zis că acea conductă
de care se leagă dânşii e cea de la Petrom iar conducta lor este la 100 m mai
departe. Acum pentru porțiunea de 100 m ne-au spus că trebuie să suplimentăm
contractul cu suma de patru sute şi ceva de milioane lei vechi. Noi am prins în
buget şi această sumă de bani. Sigur, le-am solicitat devizul general ca să putem să
venim în faţa Consiliului Local. Nu am primit nimic până în prezent, urmează să
vedem ce soluţie găsim.
5. Se prezintă, pentru a asigura ducerea la îndeplinire a măsurilor constatate
de Curtea de Conturi, Raportul de Audit Financiar nr. 12244/28.07.2017 a Curţii
de Conturi încheiate în urma acţiunii de audit financiar asupra contului de execuţie
bugetară la U.A.T.O. Boldeşti-Scăeni şi Decizia nr.25/22.082017 conţinând
măsurile pe care ordonatorul principal de credite trebuie să le ia pentru a înlătura
deficienţele constatate de Curtea de Conturi.
Se trece la discuţii :
Dl. Predea Gheorghe : Aici avem Raportul Curţii de Conturi. A fost timpul
prea scurt şi o să îl mai punem şi la şedinţa următoare. Puteţi să îl citiţi, nu sunt
probleme deosebite. Ce au constatat, sunt câteva firme care le-a calculat banii daţi
în plus pe anumite lucrări care Curtea de Conturi a considerat că nu s-au efectuat.
Au fost formulate greşit de către proiectant, în sensul că de exemplu la intersecţia
de la str. Morii proiectantul a dat acolo să facă lucrarea cu o macara de 120t în
condiţiile când macaraua trebuia să fie de 12t. A greşit şi sigur tariful a fost pe 120t
dar când s-a facturat s-a dat diferenţa. Între timp s-a discutat, au înţeles şi toate
firmele care au fost aşa au dat banii înapoi. Deci nu sunt probleme deosebite.
Dl. Cardoşi Nicolae : Sunt nişte recomandări aici în raport…
Dl. Predea Gheorghe : Da. Urmează să…
Dl. Cardoşi Nicolae : Ce aveţi de gând cu privire la mai buna funcţionare a
controlului intern? Aşa cum ne recomandă Curtea de Conturi. Din ce am înţeles eu
ar fi cam subdimensionat compartimentul de control intern faţă de necesităţile…
Dl. Predea Gheorghe : Da. Este o chestiune, dar cum să vă spun eu, şi legea
spune că trebuie să avem la noi în instituţie doi auditori şi avem doar unul. Dar din
punctul meu de vedere este suficient unul pentru că atracţia de audit se face, în
condiţiile când într-un compartiment sunt probleme, ordonatorul de credite dispune
controlul. Sigur, există un program anual de control care are aprobare de la noi cât
şi la nivelul auditorilor publici şi avem… nu suntem… . Cum să vă spun eu, mai
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avem multe de făcut în domeniul acesta. Urmează ca la decizia aceasta a Curţii de
Conturi să dă răspuns pe fiecare recomandare în parte.
Dl. Cardoşi Nicolae : Pe 11 decembrie, nu?
Dl. Predea Gheorghe : Da. Sunt termene, unele sunt mai… şi dacă nu le
putem…, pentru că sunt unele care nu se pot realiza până pe 11 decembrie, este
vorba de recuperări de banii, de contracte de concesiune şi atunci va trebui să
prelungim. Avem şi din anul 2014-2015 măsuri care au fost solicitate care nu au
putut fi duse la îndeplinire. Practic nu se pot…, este vorba de încasarea banilor pe
contractele de concesiune de la romi. Nu ai ce să le faci.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Cred că şi chestia cu inventarierea…
Dl. Predea Gheorghe : Cu inventarierea a fost o discuţie… Am avut o
discuţie a Curţii de Conturi, a lăsat-o, am lăsat de la noi, nu este chiar aşa cum au
scris ei. De fapt inventarierea s-a făcut exact cum spuneam, dar ei au interpretat…
şi am lăsat-o ca ei. Adică sunt lucruri din punct de vedere formal şi nu am zis să nu
ne împiedicăm de formă, problemele de fond ne-au interesat.
Consiliul Local Boldeşti-Scăeni a luat la cunoştinţă.
Dl Dinu Nelu declară închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi
27.09.2017.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dl Dinu Nelu

SECRETAR,
Tudor Florina-Neli
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Dl. Cardoşi Nicolae :
Dl. Mihalcea Florea :
Dl. Primar :
Dl. Vasile Adrian :
Dna Cărpuşor Sanda :
Dl. Isbăşoiu Constantin :
Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu :
Dl. Dinu Nelu :
Dl. Lăcătuşu Ioan :
Dl Croitoru Gabriel :
Dl. Breană Petre Dragoş :
Dl. Dobrică Cristian :
Dl. Biţă Paul :
Dl. Isbăşoiu Constantin:
Dl. Dincă Florin Ionuţ :
b)Dl. consilier Biţă Paul propune sa se balasteze drumul de acces din zona
blocurilor din Scăeni (in spate la „recuperări”), lucru care este reţinut de executiv.
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