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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 

 

                                               

Încheiat astăzi 19.12.2017 în şedinţa ordinară 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.793/14.12.2017 şi în scris prin Invitaţia nr.19555/14.12.2017.  

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

Vişănoiu Daniela – consilier administraţie, dl. Gică Daniel – arhitect şef. 

Şedinţa de consiliu este prezidată de dl. Ilie  Vasilică care a fost ales în unanimitate 

de voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile decembrie 2017 şi ianuarie 2018. 

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 de 12.12.2017. Se prezintă punctele de vedere ale 

comisiilor de specialitate. 

Dna secretar Tudor Florina Neli supune la vot procesul verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local din data de 12.12.2017, care se aprobă în unanimitate de 

voturi. 

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

licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 23,79 mp,  amplasat  pe strada Podgoriei, nr. 2. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care  avizează favorabil.  

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl. Predea Gheorghe : Dacă sunt discuţii! 

Dl. Dincă Florin-Ionuţ : Noi o să ne menţinem aceeaşi opinie ca şi data trecută. 

Considerăm că acel spaţiu poate fi destinat pentru altă utilitate a oraşului. Atât am avut de 

spus. Mulţumesc. 

Dl. Ilie  Vasilică  : Alte discuţii ? 

 Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui 

spaţiu în suprafaţă de 23,79 mp,  amplasat  pe strada Podgoriei, nr. 2 se respinge cu 11 

voturi pentru,  4 voturi  împotrivă ( domnii consilieri : Dincă Florin-Ionuţ,  Dobrică 

Cristian, Isbăşoiu  Constantin, Tănăsescu Stelian-Horaţiu ) şi 2 voturi abţinere (domnii 

consilieri : Petrişor Aurel şi Cardoşi Nicolae) 

 Se trece la punctul  3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind închirierea prin 

licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 5,06 mp,  amplasat  pe strada Podgoriei, nr. 2.  
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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 în suprafaţă de 5,06 mp,  amplasat  pe strada Podgoriei, nr. 2 se adoptă în 

unanimitate de voturi. 

 Se trece la punctul  4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind  închirierea către 

Casa de Ajutor Reciproc Ploieşti, Sucursala Boldeşti-Scăeni, a unui spaţiu în suprafaţă de 

19,82 mp amplasat pe strada Podgoriei nr. 2 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care  avizează favorabil.  

 Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind închirierea către Casa de Ajutor Reciproc 

Ploieşti, Sucursala Boldeşti-Scăeni, a unui spaţiu în suprafaţă de 19,82 mp amplasat pe 

strada Podgoriei nr. 2 se adoptă în unanimitate de voturi. 

 Se trece la punctul  5 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind închirierea prin 

licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 14,88 mp,  amplasat  pe strada Podgoriei, nr. 2.  

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 în suprafaţă de 14,88 mp,  amplasat  pe strada Podgoriei, nr. 2 se adoptă în 

unanimitate de voturi. 

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

licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 29,28 mp,  amplasat  pe strada Podgoriei, nr. 2.   

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 în suprafaţă de 29,28 mp,  amplasat  pe strada Podgoriei, nr. 2 se adoptă în 

unanimitate de voturi. 

 Se trece la punctul  7 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind închirierea prin 

licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 19,78 mp,  amplasat  pe strada Podgoriei, nr. 2.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care  avizează favorabil.  

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl. Cardoşi Nicolae : Cine a solicitat spaţiul acesta de 19,78 mp? Nu este nici o 

cerere sau nu găsesc eu. Ca idee. 

Dl. Predea Gheorghe : Un operator, ori S.C. Braicata  ori  Rosalul. Nu au o cerere 

oficială. Îl scoatem la licitaţie şi se înscrie şi ei la licitaţie. Ei au solicitat verbal dar le-am 

spus că nu putem să le atribuim direct, decât prin licitaţie.  

[…] 

 Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui 

spaţiu în suprafaţă de 19,78 mp,  amplasat  pe strada Podgoriei, nr. 2 se adoptă în 

unanimitate de voturi. 

 Se trece la punctul  8 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind concesionarea prin 

licitaţie publică unui teren în suprafaţă de 6208 m.p. situat în T54 P 2710/2.   

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care  avizează favorabil.  

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  
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Dl. Ilie  Vasilică  : Discuţii ? 

Dl. Cardoşi Nicolae : Da. Ştiu că au mai fost discuţii în acest consiliul cu privire la 

posibilitatea concesionării terenurilor aparținând domeniului privat al localităţii. Ştiu că au 

fost iniţiate acţiuni în contencios privind anularea unor hotărâri ale acestui consiliu şi 

vroiam să ştiu care este situaţia juridică în această problemă.  

Dl. Predea Gheorghe : Da. Doamna secretar vă poate spune. Până acum un an de zile 

noi concesionam iar Oficiul de Cadastru nu intabula. Ne-a atacat Prefectura o hotărâre de 

consiliu şi a pierdut. 

Dna Secretar : Am câştigat. Am avut câştig de cauză în hotărârea care ne-a fost 

atacată de Prefectură. A fost respins şi recursul. Acela era un contract de concesiune directă 

pe suprafaţa alăturată. Între timp s-a modificat anul trecut în noiembrie legislaţia în 

domeniul autorizării construcţiilor, legea nr.50/1991. Aţi văzut că noi invocăm întotdeauna 

acea anexă 2, pct.10. Aşa ne solicită Prefectura ca să treacă aceste hotărâri de concesiune,  

să invocăm  anexă 2, pct.10 din legea nr.50/1991 care prevede că se poate construi şi pe 

teren concesionat aparţinând domeniului public sau privat, asta în varianta din noiembrie. 

Între timp s-a mai modificat încă odată şi au zis că dreptul de concesiune genere fără să mai 

menţioneze public sau privat. Eu consider că dreptul de concesiune era dat prin legea 

specială nr.215, prin legea nr.50, prevederile Codului Civil în sensul că concesiunea se face 

doar pe domeniul public nu erau restrictive iar excepţiile date de legea specială trebuiau 

luate în considerare. Oficiul de cadastru mergea pe o interpretare dată legii de aprobare a 

Codului Civil prin care se spunea că orice dispoziţie contrară se abrogă. Eu am susţinut 

întotdeauna că prevederile legii nr.215 şi a legii nr.50 nu sunt dispoziţii contrarii ci doar 

derogatorii de la dreptul comun, deci ne permiteau. Dar dumnealor deşi au mers deşi au 

pierdut în instanţă cu mai multe primării, acum au spus că având în vedere că s-a modificat 

legea nr.50 şi că acolo scrie expres că se poate concesiona domeniul public şi domeniul 

privat înseamnă că este permis. Dar Codul Civil tot nu s-a modificat dacă e să o luăm aşa. 

Acum invocăm şi noi mereu acest articol şi nu ne mai sunt atacate hotărârile. 

Dl. Ilie  Vasilică  : Mai vrea cineva? 

Se desemnează, în unanimitate de voturi, dl. consilier Cardoşi Nicolae în calitate de 

membru în comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei (care s-a oferit să facă parte din 

această comisie), iar  dl consilier Dinu  Nelu  membru supleant la propunerea dlui consilier 

Lăcătuşu Ioan. 

 Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică unui 

teren în suprafaţă de 6208 m.p. situat în T54 P 2710/2 se adoptă în unanimitate de voturi. 

 Se trece la punctul  9 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modificare acoperiş Gădiniţa 

nr. 5”.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care  avizează favorabil.  
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 Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

ai obiectivului de investiţii „Modificare acoperiş Gădiniţa nr. 5” se adoptă în unanimitate de 

voturi. 

 Se trece la punctul  10 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului final şi a Raportului de evaluare a activităţii desfăşurate în baza Proiectului 

“Promovarea fotbalului de performanţă”.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care  avizează favorabil.  

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl. Ilie  Vasilică  : Discuţii ? 

Dl. Dincă Florin-Ionuţ : Mai am eu ceva de adăugat dacă se poate. Solicităm un 

raport mai detaliat de la clubul sportiv şi cred că s-a strecurat şi o greşeală aici. Total buget 

ne spune pe 2014 la Raportul financiar final unde l-a încadrat în acel tabel. Cred că era 

necesar să ni se aducă la cunoştinţă un raport mai detaliat despre fiecare sumă în parte, mai 

ales că este vorba de o perioadă din câte înţeleg şi îmi aduc eu aminte din Mai până la 01 

Decembrie 2017. Şi aici total buget. Vă rog să verificaţi anul 2014.  

Dl. Predea Gheorghe : Da. Este o greşeală. Va fi îndreptată. Dar cu privire la raportul 

detaliat prin acest raport sunt detaliate sumele pe… 

Dl. Dincă Florin-Ionuţ : Da. Cam aşa, cam fugitiv.   

Dl. Predea Gheorghe : Nu. Acestea sunt capitolele bugetare pe diurnă, pe 

echipament, pe servicii, pe costuri administrative. Contabilitatea la Asociaţii şi fundaţii este 

mai simplă fată de […] 

Dacă dumneavoastră ne precizaţi cu privire la anumite cheltuieli putem să facem. 

Solicităm la asociaţie şi nu este nici un fel de problemă. Am înţeles. 

Dl. Dincă Florin-Ionuţ : Mă gândesc aici la servicii văd o sumă de 20.000 lei. 

Dl. Predea Gheorghe : Da.  

Dl. Primar : Prima parte a anului echipa a funcţionat în Divizia C şi deplasările erau 

în toate judeţele din Muntenia. Au fost deplasări la Constanţa, Tulcea, Călăraşi, Slobozia, 

Olteniţa, asta înseamnă serviciile. 

Dl. Dinu Nelu : Jumătate de an de Divizia C. 

Dl. Primar : Începând cu luna august activitatea a fost… 

Dl. Dincă Florin-Ionuţ : Dar văd că transportul este evidenţiat separat. 

Dl. Primar : Mâncare, hotel… 

Dl. Predea Gheorghe : Nu la transport… Domnul consilier… 

Dl. Dincă Florin-Ionuţ : Deci aş vrea mai în detaliu. 

Dl. Predea Gheorghe : O să rog eu contabila asociaţiei să ne spună ce intră în 

categoria „servicii”. După părerea mea intră şi transportul.  

[…] 

Dl. Dincă Florin-Ionuţ : Aici văd transportul separat de servicii, de asta… 

Dl. Predea Gheorghe : Da. O să vă dau o explicaţie. 

Dl. Primar : Servicii înseamnă masă, cazare, am avut nevoie de medic… 
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Dl. Predea Gheorghe : O să vă dau o listă exactă. O să cer la asociaţie să detalieze 

această chestiune.  

Dl. Tănăsescu Stelian-Horaţiu : Trebuie dată mai detaliat. 

Dl. Primar : Servicii ale jandarmilor când era în Divizia C… 

Dl. Tănăsescu Stelian-Horaţiu : Şi nu numai jandarmii şi Mediurg-ul şi tot ce vine… 

[…] 

Dl. Dincă Florin-Ionuţ : Discutăm de ce aprobăm noi. 

Dna Cărpuşor Sanda : Şi oricum apropo de aprobat. Sunt cifre negru pe alb, nu ai 

cum să nu le aprobi că ele s-au efectuat. Nu se vor… s-au efectuat şi… 

Dl. Dincă Florin-Ionuţ : Dna consilier, eu am cerut o detaliere, da? 

Dna Cărpuşor Sanda : Eu am înţeles, dar vreau să spun că ai zis „apropo de ce 

aprobăm”. 

Dl. Tănăsescu Stelian-Horaţiu : Ţinând cont că acum suntem într-o divizie mai 

inferioară nu se mai cheltuiesc atât de mulţi bani. Cunoaştem şi noi bareme, arbitrii, 

observatori… 

Dna Cărpuşor Sanda : Asta este altceva. 

Dl. Tănăsescu Stelian-Horaţiu : Preţurile sunt mai mici. 

 Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului final şi a Raportului 

de evaluare a activităţii desfăşurate în baza Proiectului “Promovarea fotbalului de 

performanţă” se adoptă în unanimitate de voturi. 

 Se trece la punctul  11 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind modificarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Unităţii 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. Ilie  Vasilică  : Dacă sunt discuţii ? 

Dl. Predea Gheorghe : Câteva discuții dacă îmi permiteţi. Să vă explic ce a avut la 

bază executivul primăriei când a făcut acest proiect de hotărâre. În primul rând puterea 

economică. Aş vrea să vă dau citire câtorva cifre ca să aveţi imaginea completă a acestei 

situaţii. Am făcut o analiză economică cu privire la subvențiile acordate pe ultimii 3 ani : 

2015,2016,2017. Dacă în anul 2015 subvenția acordată de Consiliul Local a fost de 535.000 

lei iar subvenţia acordată de Consiliul Judeţean a fost de 330.000 lei, în anul 2016  

subvenția acordată de Consiliul Local a fost de 620.000 lei iar subvenţia acordată de 

Consiliul Judeţean a fost de 450.000 lei,  în anul 2017 la 30 noiembrie  subvenția acordată 

de Consiliul Local a fost de 1.000.000 lei iar subvenţia acordată de Consiliul Judeţean a fost 

de 250.000 lei. Din aceasta se observă că există o scădere a subvenției Consiliul Judeţean şi 

o majorare a subvenției Consiliului Local Boldeşti-Scăeni. Analizând activitatea acestei 

unităţi şi din punct de vedere a structurii  pacienţilor observăm că din numărul de 46 de 

pacienţi care sunt internaţi la ora actuală, cu 2 în plus faţă de normativ, ceea ce nu este rău, 

numai un număr de 18 persoane sunt din oraşul Boldeşti-Scăeni şi reprezintă în  jur de 38% 
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din pacienţii internaţi în spital. În acest sens, din punctul meu de vedere, subvenţia ar trebui 

acordată proporţional. Am eu 38%, atunci Consiliul Judeţean să dea diferenţa. Însă ţinând 

cont că nu se întâmplă acest fenomen şi având în vedere şi alte aspecte care nu au fost 

suficient prevăzute în  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al UAMS în sensul că 

compartimentul de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului să fie 

implicat în această chestiune, pentru că acest compartiment se ocupă cu asistenţa socială la 

nivelul oraşului, de cele mai multe ori acest compartiment a solicitat internarea pentru 

pacienţi din oraşul Boldeşti-Scăeni, nu s-a putut realiza acest lucru ca urmare a 

indisponibilitatea de locuri. Sigur, situaţia a fost verificată realitatea era aceea, nu erau 

locuri.  În acest sens, ţinând cont că vechiul regulament spunea că pacienţii pot fi internaţi 

pe o perioadă de 3 luni şi numai în situaţii excepţionale poate să depăşească acest termen, 

am făcut o analiză şi cu privire la timpul pacienţilor la 30.11.2017  care sunt internaţi la 

această unitate şi am constatat că până în 3 luni nu sunt internaţi decât 7 persoane, între 3-6 

luni sunt 6 persoane, iar pe o perioadă mai mare de 6 luni sunt 33 persoane. Acestea au fost  

în principal motivele care au determinat executivul să propună modificările care le găsiţi în 

acest proiect de hotărâre. 

Dumneavoastră le analizaţi, dacă mai aveţi şi altele nu este nici un fel de problemă, le 

cuprindem… 

Dl. Primar : Aceştia care depăşesc 6 luni câţi sunt din Boldeşti ? 

Dl. Predea Gheorghe : Nu am făcut o analiză, dar putem să o facem la fiecare       

situaţie […] 
Problemele noastre sunt prevăzute în acest proiect de hotărâre. Sigur, dacă sunt şi 

altele pot fi preluate acum dacă nu prin viitoare  modificări o să le preluăm pentru că ideile 

pe această activitate pot veni şi suntem deschiși la această chestiune. Din aceste 

considerente v-aş ruga să aprobaţi acest proiect de hotărâre.  

Dacă mai sunt şi alte discuţii. 

Domnul consilier Isbăşoiu Corneliu-Ovidiu cerere permisiunea să se retragă din sală.. 

Consiliul Local este de acord ca dl. Isbăşoiu Corneliu-Ovidiu să se retragă din sală. 

 Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni se 

adoptă în unanimitate de voturi. 

 Se trece la punctul  12 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind  aprobarea 

Amenajamentului pastoral la nivelul oraşului Boldeşti-Scăeni.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care  avizează favorabil.  

 Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral la 

nivelul oraşului Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate de voturi. 

 Se trece la punctul  13 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind stabilirea si 

delimitarea zonelor în intravilanul şi extravilanul oraşului Boldeşti-Scăeni.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care  avizează favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  
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Dl. Predea Gheorghe : Este un proiect de hotărâre pe care Consiliul Local are 

obligaţia să îl aprobe în fiecare an, de regulă acesta de face în luna  decembrie. În acest sens 

am procedat şi noi. L-am invitat pe dl. Arhitect Şef al oraşului dacă sunt probleme cu 

privire la zonare ca să şi le noteze pentru ca să le rectificăm. Zonarea, sunt cele 4 zone ale 

oraşului A,B,C,D  zona cea mai scumpă fiind A iar zona cea mai ieftină fiind D acesta fiind 

lipsită de utilităţi. Pe parcursul anului 2017 au intervenit modificări pe anumite străzi unele 

le-am asfaltat, altele am băgat alte utilităţi şi din acest motiv unele imobile au trecut dintr-o 

zonă în alta, de la B la A, de la C la B şi aşa mai departe. După cum aţi observat, domnii 

consilieri care sunteţi din zone că sunt anumite imobile care din eroare le-am trecut greşit 

vă rog să le semnalaţi. În condiţiile când constatăm erori după ce aprobăm această hotărâre 

de consiliu nu mai putem modifica decât anul viitor. Deci tot anul 2018 impozitarea se va 

face conform acestei hotărâri. Legea spune că aceasta nu poate fi modificată în interiorul 

anului calendaristic.  Dacă nu sunt alte probleme…   

 Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind stabilirea si delimitarea zonelor în 

intravilanul şi extravilanul oraşului Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul 14 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 30.11.2017.     

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care  avizează favorabil.  

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl. Predea Gheorghe : După cum ştiţi contul de execuţie reprezintă cheltuielile care 

s-au făcut de către această instituţie conform prevederilor bugetare. Practic nu se poate face 

nici o cheltuială dacă nu este prevăzută în buget. Din acest punct de vedere suntem asiguraţi 

că nu s-a făcut nimic ilegal.  

 Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind  aprobarea contului de execuţie a 

bugetului  de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico – Socială Boldeşti-Scăeni 

la data de 30.11.2017 se adoptă în unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul 15 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 30.11.2017. 

  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.   

 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 30.11.2017  se adoptă în unanimitate de voturi. 

 Se trece la punctul 16 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 30.11.2017.      

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care  avizează favorabil.  
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 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 30.11.2017 se adoptă în unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul 17 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 30.11.2017. 

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 

30.11.2017 se adoptă în unanimitate de voturi. 

 Se trece la punctul 18 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 

30.11.2017.     

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 30.11.2017 se 

adoptă în unanimitate de voturi. 

 Se trece la punctul 19 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor 

de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului 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 : Câteva discuţii despre acest proiect de hotărâre. 

Având în vedere prevederile legale în materie, şi aici mă refer la legea salarizării 

unice nr. 153/2017, a ordonanţei de urgenţă nr.79/2017 care prevede transferarea 

contribuţiilor de la angajator la angajat executivul primăriei a iniţiat acest proiect de 

hotărâre prin care începând cu 01.01.2018 transferă aceste contribuţii şi am efectuat şi 

corelarea salariului minim pe economie în raport cu salariul viceprimarului pentru că aşa 

spune legea salarizării unitare. În acest sens la nivelul unităţii noastre înseamnă o creştere a 

cheltuielii bugetare în jur de 30.000 lei lunar faţă de luna decembrie. Noi în luna ianuarie 

vom avea o creştere de 30.000 lei  în plus la fondul de salarii. 

 Dl. Cardoşi Nicolae : Procentual cât înseamnă? 

Dl. Predea Gheorghe : Procentual înseamnă în jur de 21% transferul contribuţiilor şi 

încă 8% pentru a… 

Dna Cărpuşor Sanda: Majorarea. 

Dl. Predea Gheorghe : Majorarea medie pentru funcţionari. Argumentul principal a 

fost acela că nu se poate face corelarea la salariului minim numai la nivelul primarului şi 

viceprimarului şi la ceilalţi funcţionari să nu se facă, şi la nivelul demnitarilor. Adică era 

opţional, noi puteam să facem această corelare numai la nivelul demnitarilor şi aici 

înseamnă primarul, viceprimarul şi consilieri locali. Însă noi fiind solidari pentru faptul că 
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dacă vrei să ai o activitate eficientă trebuie să ai şi funcţionari ca să fie interesaţi, atunci am 

făcut această chestiune. Am făcut calcule şi am constatat că bugetul pe anul 2018 poate să 

suporte această chestiune mai ales că în calculele noastră am avut în vedere şi propunerea 

de la Asociaţia Oraşelor la care noi suntem membrii prin care spune că începând cu 

01.01.2018 procentul din IVG-ului să nu mai fie ca până acum de 41,5% şi să fie cel puţin 

58%. După un calcul simplu 58% acoperă banii repartizaţi către această unitate 

administrativă  a noastră. Din informaţiile noastre şi din Parlament se pare că procentul va 

fi puţin mai mare prin alocarea de la Bugetului Naţional. 

 Din acest punct de vedere apreciem că putem să facem acest efort şi aş putea să 

aprobaţi acest proiect de hotărâre. Dacă mai sunt discuţii.  

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind  stabilirea salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul 20 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 76/25.05.2016 privind aprobarea cofinanţării unor obiective 

de investiţii, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr.136/24.10.2017.   

  Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

  Dl. Predea Gheorghe : După cum ştiţi este vorba de investiţia de pe str. Dealului cu 

privire la introducerea de gaze naturale. Iniţial cei de la gaze ne-au trimis un deviz pe care 

noi l-am aprobat anterior pe o anumită lungime de conductă, după ce au executat lucrarea 

au constatat că ultima casă de fapt nu este cum au spus ei iniţial şi în acest sens ne-au făcut 

un deviz suplimentar de 27.000 lei ca să plătim această chestiune. Sigur că este neplăcut dar 

suntem puşi în situaţia în care nu avem încotro şi trebuie să iniţiem acest proiect de hotărâre 

în speranţa că veţi aproba. 

 Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 76/25.05.2016 privind aprobarea cofinanţării unor obiective de investiţii, astfel 

cum a fost modificată prin H.C.L. nr.136/24.10.2017  se adoptă în unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul 21 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru modificarea şi 

completarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 101/08.08.2017 privind înfiinţarea şi 

organizarea Serviciului Public de Salubrizare Stradală şi Deszăpezire. 

  Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl. Ilie Vasilică : Discuţii? 

  Dl. Predea Gheorghe : Cu privire la acest proiect de hotărâre vreau să vă informez că 

iniţial când s-a întocmit documentaţia de scoatere la licitaţie a deszăpezirii am mers pe 

vechea practică în sensul ca să scoatem străzile principale la licitație pentru operator, iar 

străzile secundare să le facă Serviciul de Patrimoniu Local. În acest sens am mers cu 

această licitaţie şi a câştigat SC Brai-Cata. La momentul când ne-a făcut cunoscut că putem 

să facem noi deszăpezirea pe străzile secundare ne-au răspuns că dânşii având exclusivitate 
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se vor ocupa tot dânşii de această chestiune. În acest sens am promovat acest proiect de 

hotărâre pentru întocmirea unui act adiţional prin care să suplimentăm străzile care au fost 

iniţial şi cu străzile laterale. Noi le urăm succes şi vă rog să aprobaţi în acest sens acest 

proiect de hotărâre.   

  Dl. Isbăşoiu Constantin : Sunteţi amabil să mai repetaţi odată firma câştigătoare? 

    Dl. Predea Gheorghe : SC Brai-Cata. 

  Dl. Lăcătuşu Ioan : Cei  cu curățenia în oraş. 

  Dl. Isbăşoiu Constantin : Cine sunt? 

  Dl. Predea Gheorghe : Au luat şi măturatul stradal. 

  Dl. Primar : Cei cu staţia de sortare. 

  Dl. Predea Gheorghe : Cei care au câștigat licitaţia la staţia de sortare. 

  […] 

  Dl. Isbăşoiu Constantin : La staţia de sortare parcă nu suntem şi noi acţionari acolo? 

  Dl. Predea Gheorghe : Nu. Este Consiliul Judeţean care a dat în administrare acestei 

firme această activitate. 

  Dl. Vasile Adrian : Revin cu rugămintea de verificare a suprafeţei de pe str. 

Stejarului.  

  Dna Cărpuşor Sanda : Şi nu numai. 

  Dl. Predea Gheorghe : Verificăm toate suprafeţele. 

  […] 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind pentru modificarea şi completarea  

Hotărârii Consiliului Local nr. 101/08.08.2017 privind înfiinţarea şi organizarea Serviciului 

Public de Salubrizare Stradală şi Deszăpezire se adoptă în unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul 22 al ordinii de zi : DIVERSE. 

1. Se prezintă cererea nr.18903/05.12.2017 prin care domnul Corjos  Florin 

domiciliat în Boldeşti-Scăeni, str. Fagului, nr. 8, bl. 8, ap.34, deţinător a unui număr de 200 

animale din care 100 ovine şi 100 caprine, 15 vaci, 4 cabaline, solicită concesionarea a 15 

hectare izlaz din zona Teleajen str. Izlazului, în vederea creşterii acestor efective de animale 

şi posibilitatea accesării unor fonduri europene nerambursabile în acest domeniu.  

Se trece la discuţii: 

Dl. Predea Gheorghe :   Este o cerere a unui deţinător a unei stâne pe… 

Dl. Tănăsescu Stelian-Horaţiu : Le-am discutat la şedinţa pe comisii.   

Dl. Predea Gheorghe : Nu am putut să rezolv până acum pentru că nu aveam 

amenajamentul pastoral aprobat. Acum îl avem aprobat, scoatem la licitaţie, se înscrie şi 

dânsul şi oricine are interes  această privinţă.  

Dna Cărpuşor Sanda : Dar am văzut că i-aţi pus acolo că trebuie să şi facă dovada 

faptului că este deţinătorul tuturor… 

Dl. Croitoru Gabriel : A cerut o suprafaţă mare. 

Dna Cărpuşor Sanda : Da.  

Dl. Predea Gheorghe : În momentul când se scoate la licitaţie […]  
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[…] 

Dl. Croitoru Gabriel : Dar nu are el întâietate ? 

Dl. Predea Gheorghe : Nu. Toţi care îndeplinesc condiţiile se înscrie la start. 

[…] 

Dl. Predea Gheorghe : Nu trebuie să spunem că are domiciliul la noi şi că vin alţii 

mai de departe. Nu ai cum. Interesul nostru este să câştigăm cât mai mulţi bani.  

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

2. Se prezintă cererea nr.18425/22.11.2017 prin care domnul Tudor  Marius 

domiciliat în Boldeşti-Scăeni, str. Petroliştilor, nr. 1A, bl. 1A, et.1, ap.5, solicită închirierea 

unui spaţiu în incinta imobilului la fosta poliţie pentru activităţi comerciale, service - 

consignaţie calculatoare şi agenţie de publicitate.   

 Se prezintă punctul de vedere al domnului Voicu Ion. 

Se trece la discuţii: 

Dl. Predea Gheorghe : Avem spaţii libere. O să iniţiem proiect de hotărâre.  

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

3. Se prezintă cererea nr.18928/05.12.2017 prin care doamna Adam  Maria domiciliat 

în Boldeşti-Scăeni, Intr. Serei, nr. 4, bl. 4, ap.1, solicită concesionarea terenului adiacent 

camerelor de la parter pe care le deţine în proprietate pentru construirea unui „balcon”.  

 Se prezintă punctul de vedere al domnului Voicu Ion. 

Se trece la discuţii: 

Dl. Predea Gheorghe : Este la căminul de nefamilişti unde este parcarea chiar în faţa 

blocului şi biroul urbanism spune că nu este oportun. Aşa spune executivul. Dacă vreunul 

din dumneavoastră  vrea să iniţieze proiectul de hotărâre aveţi toată libertatea… 

Dl. Croitoru Gabriel : Depinde pe ce latură este. 

Dl. Predea Gheorghe : Chiar pe faţă.  

Dl. Croitoru Gabriel : Pe partea cu Roşu unde am mai dat? 

Dl. Predea Gheorghe : Nu. La intrarea principală. 

Dl. Primar : Nu la nefamilişti, la blocuri. 

Dl. Croitoru Gabriel : Deci la blocuri nu avem nici un precedent. Nu? 

Dl. Primar : Pe faţă nu. 

Dl. Predea Gheorghe : Pe faţă nu. 

[…] 

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

[…] 

Dl Ilie  Vasilică declară  închise  lucrările  şedinţei ordinare de astăzi 19.12.2017.     

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR, 

                    Dl Ilie  Vasilică                                         Tudor  Florina-Neli  


