ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES –VERBAL
Încheiat astăzi 10.05.2018 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.
176/07.05.2018 şi în scris prin Invitaţia nr. 6763/07.05.2018.
La lucrările şedinţei mai participă: d-na secretar Tudor Florina Neli şi d-na
Vişănoiu Daniela.
Şedinţa de consiliu este prezidată de dl. Lăcătuşu Ioan care a fost ales în
unanimitate de voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile aprilie şi mai 2018.
Dl primar propune aprobarea modificării titulaturii proiectului de hotărâre de la
punctul nr.3 al proiectului ordinii de zi, acesta se aprobă în unanimitate de voturi.
Dl primar supune aprobării proiectul ordinii de zi astfel cum a fost modificat,
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 25.04.2018.
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 25.04.2018, 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 oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2018.
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 constă în suplimentarea veniturilor
acestui an cu suma alocată de către OCPI-PH în valoare de 155.000 lei pentru a se
efectua cadastru sistematic gratuit pentru cetăţenii oraşului Boldeşti-Scăeni în care va
intra terenurile care le va stabili autoritatea împreună cu cadastru. Acesta este al treilea
contract pe care îl încheiem. Noi îl avem deja în derulare şi el va ţine până în anul 2019.
De asemenea rectificarea bugetului mai constă în introducerea îl lista de investiţii
a două S.F.-uri noi şi anume construirea blocului ANL pentru faptul că au sosit
aprobările necesare de la Bucureşti şi este necesar pentru a lua avizele pentru care trebuie
bani şi am introdus suma de 2.500 lei, iar al doilea obiectiv este pentru un SF pe care
sperăm să îl finanţăm cu fonduri europene pentru modernizarea iluminatului public în
oraşul Boldeşti-Scăeni. De asemenea şi aici trebuie să luăm avize de aceea am introdus
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suma de 2.500 lei. Un al treilea obiectiv au fost virările de credite bugetare între capitole.
Alte probleme, alte întrebări dacă aveţi. În rest nu s-a modificat nimic.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2018 se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind finanţarea
programelor sportive ale Clubului Sportiv Petrolistul Boldeşti.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:
Dl. Predea Gheorghe : Ştiţi despre ce este vorba. Am discutat. Este vorba de
finanţarea clubului sportiv de fotbal şi de judo. Pentru fotbal am menținut suma pe care
am alocat-o şi în anii anteriori. Din acest punct de vedere nu cred că sunt probleme.
Sigur sunt anumite discuţii pe fondul performanţei dar sunt în refacere. Domnul primar
dacă poate să ne spună mai multe despre problema aceasta.
Dl. Primar : S-a calificat în semifinala cupei pe judeţ. A jucat marţi cu Vălenii de
Munte la Blejoi şi i-au întrecut la o lovitură la 11 metrii la finalul meciului. Urmează să
aibă meci la Breaza sâmbătă. Sunt pe locul trei. Nu vrem să promovăm pentru că nu
vrem.
Dl. Predea Gheorghe : O să avem cheltuială mai mare.
Dl. Primar : Vrea să promoveze cei de la Blejoi în liga a-III-a naţională şi îi lăsăm.
Dna Cărpuşor Sanda : Că aşa este în fotbal.
Dl. Predea Gheorghe : Nu. Este vorba de finanţare.
Dl. Primar : Mai strângem bani pentru…
Dl. Predea Gheorghe : În continuare clubul finanţează din surse proprii ale
sindicatelor, în jur de 60% din această activitate. Această sumă reprezintă aproximativ
40% din totalul cheltuielilor.
Dl. Primar : Iar cei de la judo au performanţă. Avem campion al României. Sunt
pe vârste.
Supus la vot, Proiectul de privind finanţarea programelor sportive ale Clubului
Sportiv Petrolistul Boldeşti se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi : DIVERSE
1. Se prezintă cererea nr.5698/17.04.2018 prin care S.C. FACEART BEAUTY
S.R.L. cu sediul în Boldeşti-Scăeni, Calea Unirii, nr.51, reprezentat prin Stănilă Lavinia în calitate de administrator, solicită concesionarea unui teren de aproximativ 200 mp în
vederea amenajării unui punct de desfacere produce alimentare ambalate precum şi de
desfacere băuturi alcoolice îmbuteliate. Aceste produce vor fi comercializate în vederea
consumului pentru acasă.
Se prezintă punctul de vedere al domnului Voicu Ion.
Consiliul Local este de acord cu iniţierea proiectului de hotărâre pentru
concesionare teren după dezmembrare terenului.
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2. Domnul consilier Dobrică Cristian aduce la cunoştinţă că este pusă o barieră pe
drumul vis-á-vis de Mucava care duce spre balastieră şi nu poate trece cu maşina la
service-ul auto din zonă datorită faptului că cel care a concesionat terenul, ţine bariera
încuiată, lucru care este reţinut de executiv.
3. Dl. Isbăşoiu Constantin aduce la cunoştinţă că pe strada Srg. Bălănescu în capăt
se depun gunoaie, lucru care este reţinut de executiv.
Dl Lăcătuşu Ioan declară
10.05.2018.

închise

lucrările

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dl Lăcătuşu Ioan

şedinţei extraordinare de astăzi

SECRETAR,
Tudor Florina-Neli
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