ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES –VERBAL
Încheiat astăzi 29.08.2017 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.
467/24.08.2017 şi în scris prin Invitaţia nr. 13385/24.08.2017.
La lucrările şedinţei mai participă: d-na secretar Tudor Florina Neli, dl Ilie
Florin – cetăţean al oraşului Boldeşti-Scăeni 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 extraordinare a Consiliului Local din data 08.08.2017.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate.
D-na secretar Tudor Florina Neli supune la vot procesul verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Local din data 08.08.2017, care se aprobă în
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind completarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 127/14.09.2010 pentru constatarea şi sancţionarea
contravenţiilor la buna gospodărire a localităţii.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 127/14.09.2010 pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la buna
gospodărire a localităţii se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind modificarea
statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului BoldeştiScăeni.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
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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 4 al ordinii de zi : DIVERSE.
1. Se prezintă cererea nr.13149/18.08.2017 prin care dl Rădulescu Cristian
domiciliat în Bucureşti, sect.1, str. Constantin D. Stahi, nr.11, solicită
concesionarea unui teren în suprafaţă de 1525 mp, reprezentând sonda 602
dezafectată, situat în imediata apropiere a imobilelor în proprietate din oraşul
Boldeşti-Scăeni, loc. Seciu, pentru executarea unor lucrări de stabilizare şi
amenajare a acestui teren şi înfiinţarea unei plantaţii de salcâmi.
Se trece la discuţii :
Dl. Isbăşoiu Corneliu-Ovidiu : 632 este acolo la ciofâca. Ar merita pentru că
totuşi este depozit de gunoaie acolo.
Dna Cărpuşor Sanda : Şi nu numai, pentru că a fost desțelenită de băieţii
blonzi.
Dl. Primar : Este altă ciofâca.
Dna Cărpuşor Sanda : Altă ciofâca, mă scuzaţi.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Dacă igienizează şi face ceva util pentru localitate…
Dl. Isbăşoiu Constantin : Au făcut cei de la Schelă curăţenie acolo, au
nivelat…
Dl. Primar : Sonda a dezafectato şi nimeni vreodată nu poate să o mai
reactiveze. A îngrădit şi a ajuns până acolo.
[…]
Dl. Primar : A mai cumpărat teren şi de la proprietari privaţi.
Dl. Lăcătuşu Ioan : Am văzut că şi alunecă terenul acolo.
Dna Cărpuşor Sanda : Normal dacă nu sunt pomi.
[…]
Dl. Dinu Nelu : Atunci să urmeze cursul care trebuie.
Consiliul Local Boldeşti-Scăeni este de acord cu iniţierea unui proiect de
hotărâre.
2. Se prezintă adresa nr.13278/22.08.2017 prin care Preşedintele Raionului
Leova, Republica Moldova, dl. Ion Gudumac, adresează d-lui primar Bucuroiu
Constantin invitaţia de a participa la celebrarea proclamării Independenţei
Republicii Moldova în data de 27 august 2017.
Consiliul Local a luat act.
3. Se prezintă nr. 13210/22.08.2017 prin care Asociaţia Sportivă Atletic
Boldeşti-Scăeni prin care solicită reabilitarea anexei din clădirea Club din
Boldeşti-Scăeni, Aleea Clubului.
Se trece la discuţii :
Dl. Dinu Nelu : 70.000 cu duşuri, cu…
Dl. Mihalcea Florea : 700.000?
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Dl. Isbăşoiu Corneliu-Ovidiu : Jumătate suportă Petromul şi jumătate
Consiliul Local să se implice.
Dl. Mihalcea Florea : Cu manoperă cu tot, nu?
Dna Cărpuşor Sanda : Fără.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Fără manoperă.
Dl. Isbăşoiu Corneliu-Ovidiu : Fără manoperă. Manopera este sponsorizare
din partea Petromului.
Dl. Mihalcea Florea : Da. Ca şi materiale.
Dl. Dinu Nelu : Atât spune. „În oferta de cheltuieli materiale şi ce trebuie
luat. Nu spune de manoperă în ofertă
Dl. Lăcătuşu Ioan : Este parteneriat.
Dl. Isbăşoiu Corneliu-Ovidiu : Nu spune pentru că dacă […]. Ei au nevoie
de materiale.
Dl. Vasile Adrian : Spune în material că devizul cuprinde doar materiale
necesare din care Petromul susţine […]
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Manopera nu o susţine Petromul din câte am înţeles.
[…]
Dl. Mihalcea Florea : Problema se pune că în urma rezultatelor copii aceştia
ar trebui sprijiniţi.
[…]
Dl. Mihalcea Florea : Problema se pune că făcând igienizarea astea şi
amenajările astea au şi ei continuitate. Ei deja s-au format s-au închegat cât de cât
ca şi copii ca şi…
Dl. Primar : Ca şi igienizare normal că trebuie să facem ceva dacă copii
aceştia vor să îşi continue activitatea.
Dl. Mihalcea Florea : Da. E şi păcat. Ar fi singura activitate…
Dl. Primar : Dar să îi reabilitezi toată partea aceea şi să laşi restul
neîmbunătățit…
Dl Croitoru Gabriel : Şi unde putem să îi mutăm ca Asociaţie?
Dl. Mihalcea Florea : Nu am avea unde pentru că acolo când a fost sala de
box pe vremuri…
Dl. Dincă Florin Ionuţ : La sala de sport de la Liceu.
Dl Croitoru Gabriel : Sau la fosta grădiniţă de la blocuri de la Scăeni.
Dl. Isbăşoiu Corneliu-Ovidiu : La şcoală la Seciu sau la atelier.
Dl. Primar : La sala de sport de la Scăeni sau de aici de la Boldeşti.
[…]
Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : Acolo fac la noi în funcţie de programul
şcolii.
[…]
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Poate sunt ferestre după amiază […]
[…]
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Dl. Primar : O să hotărâm şi cu dl Voicu şi cu dl. arhitect […] Dânsul a fost
de vreo trei, patru ori acolo… , cu proiectul acesta de reabilitare a Clubului […]
[…]
Dl. Mihalcea Florea : Să găsim o modalitate în care să…
Dl. Primar : Să modifici proiectul.
Dl. Vasile Adrian : Trebuie vorbit şi cu dl viceprimar pentru că am impresia
că sala de jos este anexă la proiectul acela. Trebuie verificat proiectul.
Dl. Primar : Discutăm cu dl Voicu şi vedem ce…
Dl. Mihalcea Florea : Mă gândesc că nu ar trebui lăsaţi copii aceştia aşa.
Dl. Primar : Dacă am început să îi finanţăm trebuie să îi ajutăm şi
administrativ.
[…]
Dl. Ilie Florin : Mă bucur să particip la singura şedinţă momentan, poate o să
particip la mai multe.
Dl. Primar : Dacă te faci consilier local.
Dl. Ilie Florin : Momentan nu îmi permite statutul. Mai durează.
Am observat câteva aspecte prin oraşul Boldeşti pe unde mai circul şi eu. Nu
ştiu, unele poate…
Dl. Isbăşoiu Corneliu-Ovidiu : Cine sunteţi?
Dl. Ilie Florin : Ilie Florin din Balaca.
Dl. Isbăşoiu Corneliu-Ovidiu : Cu ce vă ocupaţi?
Dl. Ilie Florin : Pompier.
Dl. Isbăşoiu Corneliu-Ovidiu : Vă mulţumesc.
Dl. Ilie Florin : Nici o problemă. Nu ştiu dacă este o problemă, eu am
sesizat, o fi bine nu o fi bine rămâne de văzut. Gardul de la Foradex care este în
vecinătatea stadionului de fotbal. Ţin minte când jucam fotbal şi dădeam mingea în
curtea cealaltă ne ajutau cei mai mari să sărim gardul şi când veneam ne urcam pe
stâlp şi săream gardul. Acum m-am uitat nu mai este gardul lângă stâlp.
Dl. Lăcătuşu Ioan : Nici stadionul nu mai este funcţionabil la momentul
acesta.
Dl. Ilie Florin : Eu ştiu, dar s-a dat gardul mai încolo. Deci nu mai este
gardul pe linia aia. Asta e o chestie.
Dl. Primar : Stadionul acesta nu mai are stăpân.
[…]
Dl. Primar : A luat o firmă să construiască nu ştiu ce acolo şi s-a trezit firma
asta că nu poate să construiască întrucât este teren de sport şi nu poate fi schimbată
destinaţia acestui teren. Firma aia s-a lichidat, a dispărut, în fine. Poate, cu timpul,
facem nişte demersuri să îl luăm la primărie ca să putem să facem o investiţie, să
fim proprietari…
Dl. Ilie Florin : S-ar putea, nu ştiu, asta este o idee, eu mi-am notat-o, legat
de faptul că oricum ştrandul Vega este închis şi nu se ştie când se va da drumul. Un
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proiect european pentru a realiza o bază de înot cu bazin olimpic inclusiv
trambulină şi poate eu ştiu pentru că aveţi spaţiu destul acolo, este şi aproape de
DN. Am putea coopta şi elevii şcolilor din oraş cu program de înot de la clasa I la
clasa a IV a cu posibilitate de înot de performanţă exact cum au făcut şi la Ploieşti.
Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : De ce? De înot?
Dl. Ilie Florin : Da.
Dl. Tănăsescu Stelian Horaţiu : Şi cum…
Dl. Ilie Florin : Deci, un proiect european. Oraşul vine cu pământul şi se
construiește o bază sportivă la standarde olimpice. Şi pe lângă oraş îl poate folosi şi
Lipăneştiul, poate şi Văleniul să vină să facă înot cu copii.
Dl. Primar : Ne lasă domnul Biţă?
Dl. Biţă Paul : Nu, eu vă las că îmi place doar sar gardul, dar treaba este… .
Ia gândiţivă că ne trebuie doctor, ne trebuie o groază de altele şi de unde bani de la
primărie.
[…]
Dl. Ilie Florin : Dacă avem bani de un proiect până la urmă se va găsi, eu
ştiu…
Dl Croitoru Gabriel : Întâi să facem baza olimpică şi pe urmă…
Dl. Isbăşoiu Constantin : Haideţi să îl lăsăm să ne spună…
[…]
Dl Croitoru Gabriel : E o idee.
Dl. Lăcătuşu Ioan : E o idee, dar ca să accesezi durează.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : E o idee care poate fi utilizată nu numai în locul
acela acolo, poate şi în alte locaţii dacă se găseşte vreo soluţie.
Dl. Lăcătuşu Ioan : Finanţarea este problema.
Dl. Ilie Florin : Nişte panouri de avertizare şi la parcul Balaca inclusiv şi la
fântână cu amendă de gunoaie. Eu am căutat să ţin curăţenie în dreptul meu la
fiecare… Şi asta o cauză la chestia cu gunoiul pentru că nu se mai ridică resturile
vegetale din faţa porţii. Eu văd din punctul meu de vedere ca pompier un risc
crescut de incendiu pentru că omul vine acasă pe la ora 5-6, dă foc, seara sigur nu
îl mai stinge şi este posibil să se aprindă în altă parte ca în cazul de aseară de a
bătut şi vântul.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Aici poate aş avea o observaţie domnule primar.
Poate se va găsi o soluţie să se ridice din nou dacă înfiinţaţi acest serviciu de
gospodărire. Poate se va găsi o soluţie de ridicare a vegetaţiei.
[…]
Dl. Ilie Florin : Dacă s-ar putea să se pună o cameră video ca să vezi cine
vine cu gunoiul. Când ai văzut cine a venit cu gunoiul după aceea veniţi şi îmi
aduceţi hârtia cu avertisment prima oară şi decontat contravaloarea serviciului de
curăţenie.
Dl. Primar : Acum mai este vorba şi de bun simţ.
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[…]
Dl. Biţă Paul : E caz general…
Dl. Ilie Florin : Pe acolo pe la periferie sigur găsim gunoaie.
Dl. Biţă Paul : Exact.
Dl. Ilie Florin : La calea ferată au mai crescut vegetaţie şi vizibilitatea este
cam redusă plus poluarea fonică când trece trenul. La abator, tot din punct de
vedere a Situaţiilor de urgenţă cu parcarea pe lângă canal. Când ieşi de la abator,
noi cei care suntem din zonă şi cunoaştem o lăsăm mai uşor, dar am asistat la nişte
chestii care a fost aşa la mustață ca să nu se întâmple vreun accident. Cel puţin, nu
ştiu, ori astupaţi şanţul şi pe deasupra făcută o parcare mărită, vorbit cu cei de la
Agrisol. Oricând, cel puţin în miezul zilei dacă vă duceţi şi vreţi să ieșiți de la
abator nu vedeţi către canal.
Mai este o problemă cu iluminatul stradal. Am văzut aseară cred că a fost
din cauza vijeliei. Nu ştiu care este treaba, au mai fost câteva cazuri, dar cum se
întâmplă exact ca în cântec „caii când se fură pe fulgerătură”. Se pot face cel
puţin…
Dl. Primar : Asta a fost în tot judeţul.
Dl. Ilie Florin : Instalaţii cu panouri solare fotovoltaice măcar în intersecţiile
mari sau nu ştiu în staţiile de autobuz sau pe bază de led. Ce cunoştinţă mai am eu
la Deta în 2015 a fost făcut cu un proiect finanţat prin programul Ipa RomâniaSerbia şi proiectul a costat peste 250 mii €. Cei 50 de stâlpi a redus consumul cu
8%, unde oraşul Deta are o populaţie de 6200 de locuitori.
Cu canalizarea încă […] să vedem când o să vină proiectul…
Dl. Primar : Proiectul este, să…
Dl. Ilie Florin : Microbuzele nu ştiu dacă ţine de primărie
Dl. Primar : Am scos la licitaţie la canalizare, dar tot timpul sunt contestaţii.
De vreo 6 luni sunt numai contestaţii.
Dl. Ilie Florin : Cu microbuzele. Sunt câteva care cel puţin din punctul meu
de vedere nu la-aş lăsa să circule pe stradă.
Dl. Lăcătuşu Ioan : Nu le dăm noi…
Dl. Dincă Florin Ionuţ : E o problemă mai veche asta care am mai sesizato şi
noi.
Dl. Primar : Autorizarea o dă Consiliul Judeţean.
Dl. Ilie Florin : Au început iar să apară căţeii prin Balaca. Acum vreo două
luni am primit o scrisoare de la primărie. Vă mulţumesc celor care s-au ocupat de
ridicarea căţeilor. Prin Brăila ştiu că prin 2009 sau 2010 o Hotărâre de Consiliu
Local cine dă de mâncare la căţei comunitari prima oară sunt înştiinţaţi cu
avertisment după aceea li se dă amendă până la 5000 lei scrie, nu ştiu dacă s-a dat
vreo amendă de 5000 lei. Mai ales că o să înceapă şi şcoala şi o să crească riscul
copiilor ce vor fi muşcaţi de căţei. Am un vecin, nu mă deranjează că le dă să
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mănânce dar cel puţin dacă s-ar putea crea nişte spaţii unde iubitorul de animale
poate să se ducă acolo să îi hrănească.
Dl. Primar : Iese să le arunce în curte la ei sau în stradă?
Dl. Ilie Florin : Iese seara pe la 10 că se aude poarta şi le pune castronul cu
mâncare.
Dl. Mihalcea Florea : Astăzi sunt doi, mâine sunt 6, poimâine sunt 10 şi tot
aşa.
[…]
Dl. Cardoşi Nicolae : Problema nu e a ăluia care îi dă de mâncare unui câine
amărât. Problema este că serviciul public trebuie să îşi facă datoria. Câini şi haite
de câini sunt în partea de Nord.
Dl. Ilie Florin : Ştiu cum sunt, dar este efectul Pavlov care dacă îi dai odată
să mănânce vine tot timpul acolo.
Dl. Cardoşi Nicolae : De acord. Dar dacă nu ar exista câinii respectivi nu ar
exista nici oameni care să le ducă mâncare.
Dl. Ilie Florin : Va mai fi o problemă peste vreo 5-6 ani, cam atât am dat
estimare maxim 10 ani, o să avem o mare problemă cu pisicile. Ţineţi minte ce vă
spun că astea sunt mai periculoase decât căţeii. Căţelul mai sare mai latră dar pisica
vine direct.
Dl. Biţă Paul : Scăpăm de șoareci domnu Ilie.
Dl. Ilie Florin : Mai este o problemă dacă s-ar putea, din ce ştiu eu din 2012
s-au retras pompierii intervenţia de la şcoala de la Boldeşti şi s-a mutat la
Lipăneşti. Dacă s-ar găsi un spaţiu pentru ei… Prin Giurgiu am cunoştinţe sunt
vreo trei subunităţi făcute de vreo trei ani de primărie. Sunt comune Bolintin,
Călugăreni cred că şi la Roata.
Dl Croitoru Gabriel : La ce distanţă sunt de unităţile de pompieri acestea
care sunt înfiinţate la Giurgiu?
Dl. Ilie Florin : Nu ştiu.
Dl Croitoru Gabriel : Dacă avem la Lipăneşti de ce să mai facem şi noi?
Dl. Lăcătuşu Ioan : Nu, nu se mai poate.
Dl Croitoru Gabriel : Dacă avem la Ploieşti care face 7 minute până la
intervenţie […]
Dl. Dinu Nelu : Şi este unitatea militară aici.
Dl. Ilie Florin : Nu mai au structură…
[…]
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Staţi. Vă spune un specialist.
Dl. Ilie Florin : Când eram acolo inclusiv elevi am fost la un incendiu la
Şoimari care eu până atunci ştiam că este unitate militară, dar nu știam că este
antiaeriană.
Dl. Mihalcea Florea : Dar nu mai este.
Dl. Isbăşoiu Constantin : A fost înainte.
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Dl. Ilie Florin : În 1991-1993.
Cu o maşină care o au la Lipăneşti vă garantez că în mai puţin de 25 de
minute până la Seciu nu are cum să facă.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Aşa este.
Dl. Ilie Florin : Sunt 40 de ani de când… Iar de la Ploieşti la fel. Cu timpul,
cu traficul. Mărind timpul automat cauzele sunt mult mai grave.
[…]
Dl. Ilie Florin : La comune accesezi fonduri mult mai repede fonduri decât la
oraş. Tot aşa dacă cu fonduri dacă s-ar putea face o unitate cu două trei maşini.
Dacă am avea spaţiu şi clădirea nu cred eu că cei de la ISU nu ar binevoi să ne
aducă oameni şi maşini cel puţin pentru siguranţa cetăţeanului din punctul meu de
vedere care ştiu cum este. Cinci minute de multe ori contează.
Am participat la câteva incendii pentru că nu pot să stau acasă. Dacă văd
plec. A fost odată, astă toamnă la Paraschiv la Scăeni la Steaua. S-au speriat când
m-au văzut. M-au întrebat de unde sunt şi le-am spus că de la Bucureşti. Credeau
că sunt de la Lipăneşti. Mă întrebau că ce caut acolo. Şi am mai fost când a ars
trestia pe la abator unde m-au ajutat colegii să fac nişte contrafocuri ca să scăpăm
mai repede de el şi să nu treacă dincolo.
Dl. Dinu Nelu : Da. Mulţumim. Dacă dintre colegi au probleme.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Eu l-aş ruga pe domnul primar să montaţi un
relantisor în zona străzii Trandafirilor pentru că de la mine mai jos este nebunie
cum circulă cei din populaţia de etnie romă.
Dna Cărpuşor Sanda : Eu cred că ar trebui rezolvată problema lor decât a
străzii.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Vin cu o viteză foarte mare acolo în curbă la
biserică
[…]
Dna Cărpuşor Sanda : Chiar nu se poate rezolva problema asta?
Dl. Primar : Cu ce?
Dna Cărpuşor Sanda : Cu orice.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Este bun şi un relantisor din acesta.
Dna Cărpuşor Sanda : Şi noi mai uităm câteodată o zi să…, mai trece o zi şi
nu ai rovinetă, mai trece o zi şi …. . Ei chiar au de toate? Chiar îşi permit să… Nu
cred, nu cred.
Dl. Primar : Sunteţi consilieri, într-o şedinţă chemaţi-l pe domnul
comandant.
[…]
Dna Cărpuşor Sanda : Haideţi colegi. Chiar propunem. Solicităm să vină
domnul comandant alături de noi. La următoarea şedinţă cu un subiect clar. Lăsăm
la o parte delicvenţa, furtul, să facă o situaţie cu câţi au permis.
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Dl. Cardoşi Nicolae : Şi câţi au plătit amenda. Pentru că degeaba îi amendezi
dacă nu o plătesc.
Dna Cărpuşor Sanda : Deocamdată ne axăm strict pe chestia asta.
Dl. Dobrică Cristian : Nu are de unde să ştie cine a plătit amenda
Dna Cărpuşor Sanda : Cum să nu ştie?
Dl. Isbăşoiu Constantin : Primăria ştie.
[…]
Dna Cărpuşor Sanda : Eu am asistat săptămâna trecută când am venit la
şedinţa pe comisii la o discuţie purtată de doi blonzi din aceştia care negociau cu
salariatele dumneavoastră cât să plătească din amendă astfel încât să îşi poate
înregistra maşina pe care el oricum o conduce de 2 ani.
Dl. Primar : Pentru că nu este pe numele lui.
Dna Cărpuşor Sanda : Cum este posibil să vi să negocieze în primărie cu cât
îţi dau! Amendă din 2012. Am asistat la această discuţie.
Dl. Primar : La taxe şi impozite sunt mulţumite dacă ia şi în rate pe amenzi.
Dna Cărpuşor Sanda : Eu ştiu, dar nu se poate. De ce sunt toleraţi?
Dl. Primar : Păi dacă nu plătesc. Se duce face ore…
Dna Cărpuşor Sanda : Să li se ridice maşina, talonul să…
Dl. Primar : Cine?
Dna Cărpuşor Sanda : Poliţia.
Dl. Primar : Nu este pe numele lui mașina. Din câţi sunt acolo cu maşini nu
ştiu dacă au doi sau trei pe numele lor.
Dna Cărpuşor Sanda : Domnule, nu ştiu să vorbească, nu ştiu să scrie şi
conduc maşina. O conduc când pe dreapta când pe stânga.
[…]
Dna Cărpuşor Sanda : Chiar nu ştiu, credeţi-mă.
Dl. Lăcătuşu Ioan : Au luat permisul prin a,b,c,d. Au învăţat grila aşa.
Dl. Mihalcea Florea : Au luat. Nu putem contesta noi consiliul local cum au
luat permisul
[…]
Dl. Dinu Nelu : Mai sunt şi alte probleme?
Dl. Dobrică Cristian : Pe strada Izvoarelor aş vreau şi eu să ştiu cine s-a
ocupat de lucrările de trecere.
Dl. Dinu Nelu : Unde?
Dl. Dobrică Cristian : Cum intri pe strada Izvoarelor…
Dl. Lăcătuşu Ioan : La str. Gloriei cu Izvoarelor.
Dl. Primar : Domnu Răzvan Tănase.
Dl. Dobrică Cristian : Am văzut că şi-a luat toţi oamenii de acolo. De 5 zile
nu a mai venit nimeni. Două maşini numai eu le-am scos pentru că au căzut
parapeţii de semnalizare pe care i-a pus acolo. A pus 5 metrii de grilaje.
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Dl. Dinu Nelu : Dacă se întâmplă ceva dânsul răspunde de toate accidentele
şi el va plăti pentru că el trebuie să îşi îngrădească…
Dl. Dobrică Cristian : Lucrarea este a Jovilei, presupun. Nu? A cui este
lucrarea? A primărie, nu?
Dl. Primar : Da. Nu a făcut el pe toată artera acolo şi mai este colţul acolo.
Dl. Dinu Nelu : Şi mai are lucrarea aia neterminată.
Dl. Dobrică Cristian : Normal nu trebuie verificat şi să i se spună…
Dna Cărpuşor Sanda : Nu are un termen?
Dl. Primar : Ba da.
Dl. Dobrică Cristian : Şi-a luat oamenii de acolo acum trei zile. Eu i-am
întrebat şi au zis că ei pleacă.
Dna Cărpuşor Sanda : Trebuie verificat.
Dl. Vasile Adrian : Domnu primar. O problemă mai am şi eu de semnalat.
Probabil că aţi primit mulţumirile de pe strada Fântânii pentru renovare.
Dl. Primar : Da.
Dl. Vasile Adrian : Însă soluţia tehnică pentru intrarea pe stradă nu ştiu cine
a ales-o dar nu cred că este foarte inspirată cu dâmbul acela la intrare. Eu ştiu
pentru ce este. Cu apa pluvială care vine şi nu vine în şanţ dar cred că era mai
indicată o rigolă decât…
Dl. Dinu Nelu : De ce? Din ce cauză ? Acolo poate să… cu un stop.
[…]
Dl. Dinu Nelu : Acesta e bine pentru că se opreşte ca la şi un stop să nu mai
iasă în… De ce?
Dl. Vasile Adrian : Eu cred că era indicată o rigolă care să se ducă în şanţ.
Dl. Dinu Nelu : Noi am vrut să îl facem mai înalt pentru că apa […]
Ieri când a plouat şi am trecut pe acolo apa era la limită ca să se ducă în
curtea la familiile care au făcut reclamaţie atunci.
Dl. Vasile Adrian : Discuţia acolo a fost de când s-a astupat şanţurile de la…
Dl. Dinu Nelu : o să se obişnuiască şi locatarii cei care au maşini pe strada
Fântânii deja ştiu. Ei au zis că este chiar foarte bine, e şi uşor, se şi asigură dacă
vine tare cei care coboară, romii.
[…]
Dl Dinu Nelu declară închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi
29.08.2017.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dl Dinu Nelu

SECRETAR,
Tudor Florina-Neli
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