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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 

 

                                               

Încheiat astăzi  06.09.2017 în şedinţa extraordinară 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. 

495/01.09.2017 şi în scris prin Invitaţia nr. 13835/01.09.2017.  

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

Cristina Man  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.  

Având în vedere că domnul primar este în concediu de odihnă, dl. 

viceprimar 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 29.08.2017. 

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 29.08.2017, 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. 

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 

retrimestrializarea veniturilor din trimestrul IV în trimestrul III astfel încât să fie 

cuprinse salariile pentru cadrele didactice. Aceeaşi concluzie pentru toate 

proiectele referitoare la instituțiile din subordinea Consiliului Local. 

  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. 
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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 proiectul anterior. 

Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : Aici aş avea şi eu de întrebat ceva. Mi s-a 

comunicat de d-na contabilă că nu intră acum când se dau salariile şi plăţile 

asistenţelor celor care am fost în comisii la bacalaureat ci când se face rectificarea 

generală.  Când se face rectificarea generală? 

 Dl. Predea Gheorghe : Asta depinde de rectificarea guvernului care este în 

discuţii zilele acestea. După rectificarea guvernului vine rectificarea la finanţele 

publice, după aceea noi primim fişa […]. 

Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : Deci, cam prin decembrie – ianuarie.  

[…] 

Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : Pentru astea nu sunt bani. Te cheamă să te 

duci dar când e vorba să te plătească … nu sunt bani. 

[…]   

Dl. Predea Gheorghe : Cel târziu până în luna octombrie. 

[…]   

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. 

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 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 bugetului la nivelul orașului constă în 

introducerea rectificărilor instituţiilor subordonate s-au „apdatat” virarea de credite 

bugetare între capitolele bugetului pentru a asigura funcţionarea instituţiilor.  
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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 6 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind continuarea 

parteneriatului cu Judeţul Prahova în vederea asigurării funcţionării Unităţii de 

Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni în 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 : Este vorba de parteneriatul cu privire la funcţionarea 

UAMS. Noi iniţial în luna februarie am dat o hotărâre cu privire la acest parteneriat 

prin care de atunci am solicitat Consiliului Judeţean să ne aloce o sumă de 14 

miliarde lei vechi cât aveam nevoie, însă de abia luna trecută ne-a alocat doar suma 

de 4 miliardei lei vechi adică 400.000 lei. În aceste condiţii la şedinţa ordinară din 

luna acesta vom lua în discuţie ce facem cu această Unitate de Asistenţă Medico-

Socială  în condiţiile când nu mai primim finanţare de la Consiliului Judeţean. 

Decât suma care reprezintă 4 miliarde lei vechi  reprezintă cam 10% din necesarul 

acestei instituţii.  UAMS-ul a făcut un referat pentru ca să majoreze tariful urmând 

ca la şedinţa ordinară care va fi luna aceasta să discutăm de soluţiile de rezolvare a 

acestei situaţii. Aceasta este forma de parteneriat pe care ne-o solicită Consiliului 

Judeţean pentru a putea să încheiem actul adiţional cu privire la acest aspect.  

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind  continuarea parteneriatului cu 

Judeţul Prahova în vederea asigurării funcţionării Unităţii de Asistenţă Medico-

Socială Boldeşti-Scăeni în anul 2017 se adoptă în unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi : DIVERSE. 

1. Se prezintă cererea nr.13874/04.09.2017 prin care  Şcoala Gimnazială 

„Mihai Viteazul” Boldeşti-Scăeni solicită închirierea unui spaţiu pentru amplasarea 

unui chioşc în curtea interioară a şcolii pentru comercializarea de produse 

alimentare conform Legii nr.123/27.05.2008 pentru alimentaţie sănătoasă în 

unităţile de învăţământ preuniversitar şi produse de papetărie.  

Se trece la discuţii : 

Dl. Predea Gheorghe : Este vorba de solicitarea şcolii nr.1 din Boldeşti… 

Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : Nu era chioşcul acela sus… 

Dl. Predea Gheorghe : Nu pentru că a fost desfiinţat. 

Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : Îl face în curte acum? 

Dl. Predea Gheorghe : Da. Pentru a nu mai avea probleme cu ISU. Nu o să îl 

facă şcoala o să îl facă agentul economic care va câştiga licitaţia cu privire la acest 

aspect. Noi vom face pentru şedita ordinară un proiect de hotărâre în care vă 

solicităm aprobarea acestei chestiuni şi o să dăm competenţa de selecţie a 

candidaţilor Şcolii Gimnaziale nr.1.  
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Dl. Predea Gheorghe : Alte probleme? 

Dl. Dinu Nelu : Dacă mai sunt şi alte probleme. 

Consiliul Local Boldeşti-Scăeni este de acord cu iniţierea unui proiect de 

hotărâre. 

 

Dl. Breană Petre Dragoş : Vreau să ştiu dacă există o hotărâre a Consiliului 

Local privind programul anumitor localuri, în speţă la Groapă. Ne bruiază până la 

2 – 3 noaptea.  

Dl. Predea Gheorghe : Există hotărâre a Consiliului Local. Mâine o să 

verificăm că au program de funcţionare aprobat special şi o să trimitem Poliţia 

Locală şi Controlul Comercial ca să le atragă atenţia să se încadreze în program. 

Dl. Breană Petre Dragoş : A fost anunţată Poliţia Locală şi nu a luat nici o 

măsură. A fost anunţată Poliţia Naţională şi nu a luat nici o măsură. Ne deranjează 

în continuare. 

Dl. Predea Gheorghe : Nici o problemă, am fost eu în concediu, probabil din 

cauza asta. Dar noi suntem pentru aplicarea regulamentului. Are program până la 

ora 22 până la 22 să fie, ai până la 24… Nu ştiu, să vedem. Asta este. 

Dl. Breană Petre Dragoş : Deci nu respectă.  

Dl. Predea Gheorghe : Da. 

 

Dl. Dinu Nelu : Domnu Dincă. 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Domnu viceprimar s-a făcut ceva cu acea adresă 

către Electrica privind toaletarea copacilor din oraş? Am mai discutat noi despre 

ea.   

Dl. Predea Gheorghe : Da. Am făcut adresă către Electrica. Electrica … . 

Două adrese am făcut pentru că erau două solicitări. Ne-a trimis două răspunsuri în 

care spune căle-a redirecţionat scrisoarea noastră către sucursală etc… . La şedinţa 

ordinară o să pun adresele de la Electrica ca să vedeţi modul de răspuns. Am zis să 

că e în aşteptare. Adică să vedeţi că am făcut demersurile necesare.  

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Şi mai am eu o rugăminte, în măsura posibilităţilor, 

să montăm nişte relantisoare, măcar unul aici de la biserică de la Boldeşti cam în 

dreptul străzii Trandafirilor. 

Dl. Predea Gheorghe : Ştiu de problemă, dar… 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Am mai discutat şi data trecută, era domnul primar. 

Dl. Predea Gheorghe : Problema se pune în felul următor. Montarea de 

relantisoare acum este târziu. Mai durează o lună jumătate – două şi vine iarna, 

trebuie să le scoţi şi le strici. Aşa v-aş ruga ca în primăvară  să ……… 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Chiar este necesar acolo… 

Dl. Vasile Adrian : La podeţ acolo, domnu viceprimar. 
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Dl. Predea Gheorghe : Da, la podeţ acolo da. Numai să nu vină cetăţenii din 

zonă să… 

[…] 

Dl. Vasile Adrian : Tocmai din cauza asta ca să nu avem discuţii cu 

cetăţenii. 

Dl. Predea Gheorghe : Nu. Relantisorul dacă îl pui în faţa proprietăţii când 

vine cu viteză buşeşte îți zdruncină casa. Am avut o situaţie când am pus pe o 

stradă la Balaca…  

Dl Croitoru Gabriel : Pe Bucovului. 

Dl. Predea Gheorghe : Şi a venit şi ne-s spus „Te rog să iei aia că… . Păi nu 

ai zis matale să îl pun?” . Aici este problema, mare atenţie.  

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Acolo la biserică se circulă cu viteză foarte mare. 

Anumiţi cetăţeni ai… 

Dna Cărpuşor Sanda : Asta este. Trebuie să menţionăm şi cine circulă cu 

viteză. 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Cine circulă îi ştim. 

Dna Cărpuşor Sanda : De exemplu de asta mă uit în procesul-verbal eu 

personal am solicitat data trecută să vină să ne prezinte o situaţie comandantul 

poliţiei, dar o situaţie referitoare strict la comunitatea încă minoritară, cum spunea 

şi doamna secretar, vis-á-vis de modul, hai nu modul de dobândire al permiselor, 

dar nu se poate, trebuie rezolvat într-un fel. Chiar mă uitam aici şi am zis „că mai 

degrabă rezolvăm problema lor decât a străzii şi a acestor…” 

Dl. Predea Gheorghe : Da. Ideea este în felul următor. La şedinţa ordinară o 

să  îl convoc pe comandantul poliţiei să facem o discuţie… 

Dna Cărpuşor Sanda : Ia uitaţi scrie deja. 

Dl. Predea Gheorghe : O discuție ca măsură să direcţioneze către oamenii de 

la circulaţie să monitorizeze aceste aspecte care se întâmplă în partea de Nord.  

Dl. Vasile Adrian : Problema se pune că acolo unde sunt relantisoare puse 

din kilometru în kilometru şi când scapă încoace… De la școală încoace îi dă…  

Dl. Predea Gheorghe : Nu, nu … . Relantisoare sunt la Mateşan, la Mangu şi 

la Fendu, restul nu. Şi la Nord la Bliţ. 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Mai în apropiere de biserică pentru că aici v-am zis 

este curba aceea şi vin cu o viteză… Domnii poliţişti cred că ar trebui să fie mai 

atenţi la cei care circulă pe acolo, populaţia de etnie romă, decât să facă observaţii 

unor oameni care s-au întâlnit în centru şi… . Am asistat la o… două minute 

vorbeau din maşină, unul era jos și unul în maşină şi nu ştiu cum îi spunea.  

Dl. Predea Gheorghe : Dar nu era pe trecere, nu? 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Nu era pe trecere. Era în jurul monumentului din 

centru. 

[…] 
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Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : Stă la vânătoare în spate acolo. 

Dl. Predea Gheorghe : Tot încălcase regulile. Bun, am înţeles. 

 

Dl. Predea Gheorghe : Am înţeles că avem o invitată. Să vedem cine este.  

Dna Cristina Man : Eu sunt Cristina Man. 

Dl. Predea Gheorghe : Aşa. În ce problemă? 

Dna Cristina Man : Am o cerere pentru parteneriat public-privat… 

Dl. Predea Gheorghe : Nu ştiu, nu am fost la şedinţă. 

Dna Cristina Man : Eu am iniţiat un proiect de sponsorizare la Bucureşti. Cei 

de la Petrom au venit, atunci când dumneavoastră eraţi în concediu, la domnul 

primar şi au solicitat un parteneriat public-privat între comunitatea locală şi… 

Dl. Predea Gheorghe : Da, dar nu v-a spus domnul primar… . Este vorba de 

această Casă de Cultură, nu? 

Dna Cărpuşor Sanda : Casa de Cultură. 

[…] 

Dna Cristina Man : Domnu primar a spus că este o anexă, că nu este prinsă 

în Casa de Cultură. 

Dl. Predea Gheorghe : Face parte din Casa de Cultură care este în 

conservare. Noi avem proiect de reabilitare şi atât cât este un proiect de reabilitare 

pe Casa de Cultură nu se poate să facem lucrări separate pe parteneriat, să 

cheltuieşti nişte bani şi pe urmă când vin cu reabilitarea să dărâm ce ai făcut. Deci, 

aici este problema. O să studiez problema dar este mai complicat. 

Dna Cristina Man : Este. Într-adevăr este foarte complicat din punct de 

vedere al sănătăţii copiilor. Ei îşi desfăşoară cel puţin trei antrenamente pe zi de 

două ore la sol la o distanţă de 10 cm de mucegaiul care este în parchet. Eu am 

afişat şi poze acolo dacă dumneavoastră vedeţi. Dacă astăzi avem campioni mâine 

o să avem numai copii bolnavi. 

Dl. Predea Gheorghe : Bine antrenamentele acolo se fac de…, e  tradiţie cu 

judo la Boldeşti. Nu este o problemă.  

Dna Cristina Man : Da, dar dacă se ajunge la un alt nivel deja pretenţiile sunt 

mai mari, antrenamente vor fi mai dese, de mai multă durată, cu mai mulţi copii… 

Dl. Predea Gheorghe : Ce ar însemna parteneriatul acesta. Adică, câţi bani 

dau? 

Dna Cristina Man : 7500 Euro. 

Dl. Predea Gheorghe : Şi noi cât să fie cofinanţarea noastră? 

Dna Cristina Man : Eu am chemat o societate de construcţii să se uite acolo 

cam de ce materiale am avea nevoie şi ne-a făcut un deviz estimativ numai la 

materiale de 70.000 lei. 

Dl. Dinu Nelu : Fără manoperă. 

Dna Cărpuşor Sanda : Fără manoperă, da. 
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Dl. Predea Gheorghe : 70.000 lei aşa  şi 4000 … 

Dna Cărpuşor Sanda : 7.500 Euro. 

Dl. Predea Gheorghe : 7.500 ori … 

[…] 

Dna Cărpuşor Sanda : Cam 350 milioane. 

Dl. Vasile Adrian : Da. Dar sunt numai materialele, dar dacă ţinem cont şi de 

manoperă… 

Dl. Predea Gheorghe : Ideea este în felul următor. Să studiem forma juridică 

a parteneriatului public-privat să vedem cine trebuie să facă încredinţarea lucrării, 

fiind bani publici trebuie să respectăm legea achiziţiilor publice şi să ne uită în 

proiectul de reabilitare Casei de Cultură ca să vedem acea încăpere cum este prinsă 

dacă cumva suferă modificări, pentru că dacă nu suferă modificări şi se face în 

ansamblul ei atunci nu este nici o problemă să o modernizăm în interior. Deci asta 

este problema. Urmează să studiez problema… 

Dna Cristina Man : Nu se modifică, adică noi nu am luat în calcul să 

modificăm altceva. 

Dl. Predea Gheorghe : Să nu cumva ca în proiect să spună că se dărâmă 

peretele acesta şi-l fac… aici este problema. 

  Dna Cristina Man : A, nu. Decât renovare. Schimb parchetul şi pun 

duşumea, renovez băile de acolo pentru care am deja faianţa, gresia şi…  

Dl. Predea Gheorghe : În principiu dacă Petromul ne dă 7.500 Euro punem şi 

noi, eu ştiu 200 milioane acolo că nu este nici o problemă. 

Dna Cărpuşor Sanda : Nu ajung. Aia este. Asta este numai materialele. 

Dl. Mihalcea Florea : Este 70.000 materialele. 

Dna Cărpuşor Sanda : Şi 7.500 Euro înseamnă 34.000 lei. 

Dl. Predea Gheorghe : Da. Şi să vedem câte ore de manopera. Asta trebuie 

făcută într-un program pe calculator să vadă câte ore de manoperă corespunde la 

cantităţile de materiale. Să vedem, facem un calcul. Da, mai analizăm problema 

dar să vedem baza legală d-na Flori parteneriat public-privat. Am discutat foarte 

mult pe treaba aceasta dar noi până acum nu am făcut niciunul.  

D-na secretar Tudor Florina Neli : Pentru că presupune tot licitaţie, adică 

parteneriatul public-privat. Eu nu văd decât să dea sponsorizare Petromul către noi 

şi noi să adăugăm restul de sumă să realizăm lucrarea. Adică sponsorizare cu 

această destinaţie.   

 

Dl. Predea Gheorghe : Asta este problema. Să studiem forma juridică. Noi 

nu am avut la nivelul instituţiei nu au fost parteneriate publice-private. Am încercat 

odată când am făcut tot cu Petromul la nord Cercul Boldeşti, dar nu am găsit 

soluţie ca să fim acoperiţi de lege şi atunci toată investiţia au făcut-o ei şi ne-a 
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predat după aceea nouă.  Forma aceasta dacă se poate s-ar putea dacă ne face o 

sponsorizare la noi… 

D-na secretar Tudor Florina Neli : La parteneriatul public-privat alegerea 

partenerului privat se face tot prin procedură de licitaţie.  Nu aleg eu o societate 

care vreau.  

Dl. Predea Gheorghe : Cu cine aţi discutat de la Petrom? Cu Mădălină? 

Dna Cristina Man : Am fost  … 

Dl. Predea Gheorghe : Dar aveţi hârtie, ceva acolo. Adică să avem 

certitudine că…  

Dna Cristina Man : Da. Am venit aici la domnul primar… 

Dl. Predea Gheorghe : Adică nu aş vrea să… 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Nu este ataşată acolo? 

Dl. Predea Gheorghe : Nu ştiu. Nu am studiat. 

[…] 

Dl. Predea Gheorghe : Urmează să studiez problema şi în măsura 

posibilităţilor dacă cineva ne dă bani nu îi refuzăm. Mai punem şi noi lângă ei şi nu 

este nici o problemă. În condiţiile când nu se modifică aria, pereţii… 

Dna Cristina Man : Nu aducem nici un fel de modificare.  

Dl. Vasile Adrian : Igienizare 

Dna Cristina Man : Doar igienizare. 

Dl. Predea Gheorghe : Discutăm problema. Da? Bine. 

Dna Cristina Man : Da. 

Dl. Biţă Paul : La fosta grădiniţă de la Scăeni. Aceea nu poate fi folosită? 

Dl. Predea Gheorghe : Grădiniţa aceea este dată prin hotărâre de Consiliu 

Local Liceului Teodor Diamant să facă ateliere. Nu mai poate fi schimbată. 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Iarna asta este problema că o să fie frig, umiditate 

mai mare… 

[…] 

 

Dl Dinu Nelu declară  închise  lucrările  şedinţei extraordinare de astăzi 

06.09.2017.     

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR, 

                    Dl  Dinu  Nelu                                          Tudor  Florina-Neli  


