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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 
 

 

 

                                               

Încheiat astăzi 27.03.2018 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. 

97/21.03.2018 şi în scris prin Invitaţia nr. 4395/21.03.2018.  

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

Vişănoiu Daniela, dl. Voicu  Ion şi crescătorii de animale Popa Marian Nicolae 

şi Corjos Florin.  

Şedinţa de consiliu este prezidată de dl Isbăşoiu  Constantin care a fost 

ales în unanimitate de voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile februarie şi 

martie.  

Dl primar : Aş dori să vă informez că eu vin de la Casa de Cultură a 

oraşului Boldeşti-Scăeni unde a început o manifestare culturală dedicată a 100 

de ani de la unirea Basarabiei cu România. În acest sens cine doreşte ca după 

terminarea ședinței să mergeţi acolo, spectacolul durează aproximativ până la 

17:30 – 18:00. 

Dl primar propune aprobarea introducerii unui punct pe ordinea de zi, 

acesta se aprobă în unanimitate de voturi.  

Dl primar supune aprobării proiectul ordinii de zi astfel cum a fost 

completat, 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 Boldeşti-Scăeni din data de 27.02.2018. 

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 Boldeşti-Scăeni din data de 27.02.2018, care se 

aprobă în unanimitate de voturi. 
 

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

închirierea pajiştilor situate în domeniul privat 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 :  Cu privire la acest proiect de hotărâre am invitat în 

faţa dumneavoastră solicitanţii pentru închirierea acestor pajişti ţinând cont că la 

şedinţa anterioară acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat. S-au mai făcut 

anumite verificări şi calcule şi s-a ajuns la concluzia că faţă de preţul iniţial care 
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a fost supus dumneavoastră prin acest proiect de hotărâre a preţul scăzut cu 

20%. Vrem să ştim dacă solicitanţii prezenţi în această sală sunt interesaţi să 

închirieze aceste pajişti în condiţiile care le-a explicat domnul Voicu. Le-aţi 

explicat domnu Voicu care sunt… 

Dl Voicu Ion : Data trecută le-am explicat. Acum în amenajamentul 

pastoral care s-a întocmit de Direcţia Agricolă era o prevedere acolo că masa 

utilă faţă de data trecută s-a calculat masa totală de iarbă care s-ar obţine pe un 

hectar şi au o rubrică acolo unde spune că masa utilă pe hectar îi dă 80% din 

producţia de iarbă. În condiţiile acestea la scăzut preţul la 80%, asta înainte de a 

se face îmbunătăţirile. După ce se fac aceste îmbunătăţiri, fertilizare, 

supraînsămânţare şi toate lucrările care trebuie făcute creşte la 90%. Deci anul 

următor va fi cu 10% mai mult faţă de anul acesta.   

Dl Isbăşoiu Constantin : Îmi permit să vă întreb. Aţi înţeles ce completare 

a făcut domnul Voicu?  Sunteţi de acord cu contractul care este…? 

Dl Predea Gheorghe : Contractul este pe 7 ani. 

Dl Popa Marian Nicolae : Eu sunt în zona grajduri la ţigănie. Eu am mari 

probleme acolo din cauză… „Nu mănânc singur” pe izlazul acela, mai mănâncă 

20-30 de cai la ţigani. Izlazul este râmat peste tot. Eu cer o comisie să meargă  

la faţa locului şi pe urmă stabilim preţul. Iarbă nu este peste tot, mărăcini am 

tăiat, gunoaie de la ţigani le car mereu cu căruţa şi am lăsat în câteva locuri să 

vedeţi că nu mint. Am o cerere către domnul primar pe care o las aici când o fi 

să plec[…]. Deci nu putem să suportăm cheltuielile la valoare care ni se cere. 

Sunt bani foarte mulţi cu toate că ne subvenționează statul. Statul nu îţi dă banii 

la timp. La muncă nu mai găseşti oameni. Găseşti om şi îi dai 70 lei/zi, 

mâncare, băutură, ţigări. Dar nu găsesc om ca să îmi taie mărăcinii şi să îmi dea 

bon fiscal. Şi dacă găsesc trebuie să vând oile şi casa şi tot ca să pot să plătesc 

omului cât îmi ia mie pe lună. 

Dl Predea Gheorghe : Da. Ce se întâmplă. Preţul a fost stabilit în baza 

unor formule de calcul stabilite de Consiliul Judeţean Prahova împreună cu 

Direcţia Agricolă şi nu putem noi să-l […]. Din punctul nostru de vedere 

dădeam la câţiva lei, dar […] 

[…] 

Dl Popa Marian Nicolae : Domnule viceprimar, prima dată a plecat de la 

300 euro, după aceea a rămas la 100 euro, după aceea s-a făcut că a luat domnul 

Vârtej şi a rămas la 50 euro. 

Dl Predea Gheorghe : Ce se întâmplă. Ce spuneţi dumneavoastră nu era 

legislaţia actuală. De doi ani de zile s-a modificat legislaţia care ne obligă să 

facem această chestiune, pentru că dacă nu ne obliga  rămânea în continuare aşa. 

Acum doi ani aţi păscut acolo animalele şi nu v-a cerut nimeni nici un leu. 

Dl Popa Marian Nicolae : Cum domnule, 250 lei/hectar. Cum nu am 

plătit? Şi cu penalităţi din cauza calculelor care s-a făcut aici. 

Dl Predea Gheorghe : Dar aţi plătit pe o suprafaţă mai mică nu aţi plătit 

cât foloseaţi acolo. 

Dl Popa Marian Nicolae : 250 lei/hectar. […] 

[…] 
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Dl Popa Marian Nicolae : Impozit la teren plătesc… Noi ciobanii orice 

bani luăm pe subvenții… 

Dl Predea Gheorghe :  Da. Ce bani luaţi pe subvenţii îi daţi pe partea 

cealaltă.  

[…] 

Dl Predea Gheorghe :  Câte animale aveţi dumneavoastră? 

Dl Popa Marian Nicolae : Avem sub 500.  

Dl Predea Gheorghe :  Da. Am ascultat şi punctul dumneavoastră de 

vedere. Urmează să luăm o decizie. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe :  Domnu Corjos. 

Dl Corjos Florin : Şi acolo… 

Dl Predea Gheorghe :  Aceeaşi poveste.   

Dl Corjos Florin : Aceleaşi probleme care… Oricum în zona aceea iarbă 

nu prea este pe izlaz. Ce să vă spun altceva. Eu vreau să fac o închiriere pe mai 

mulţi ani ca să iau fonduri europene.    

Dl Predea Gheorghe :  Să accesaţi fonduri europene. 

Dl Corjos Florin : Da. Pentru că altfel nu mi se dă. 

Dl Predea Gheorghe :  Da, pentru că trebuie să aveţi… 

Dl Corjos Florin : Minim 10 ani. 

Dl Voicu Ion : Amenajamentele pastorale conform legii care este în 

vigoare acum închirierea se face pe 7 ani. Iar ce înţelegeţi dumneavoastră prin 

fonduri europene ca să faceţi acolo? Ce vreţi să faceţi? 

Dl Predea Gheorghe :  Aţi vorbit cu vreun consultant? 

[…] 

Dl Voicu Ion : Conform legii nr.50/1991– pentru construirea în extravilan 

nu se poate construi absolut nimic decât pentru exploataţii agricole până la 100 

mp, iar conform OUG nr.28/2013 – pe categoriile de folosinţă păşune, pajişte 

etc. nu se poate construi.                  

[…] 

Dl Isbăşoiu Constantin : Mai aveţi ceva de completat? Am înţeles că 

dumneavoastră domnule Popa nu vă convine contractul. Aşa este?  

Dl Popa Marian Nicolae : Da. Las o cerere să se meargă la faţa locului să 

se vadă râmăturile de la mistreţi. Eu cu ţiganii nu pot să mă pun pentru că…, să 

le iau caii… 

Dl Predea Gheorghe : Normal. Da. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Realitatea este că este o zonă foarte proastă la 

ţigănie acolo.   

[…] 

Dl Isbăşoiu Constantin : Noi avem un singur proiect şi sunt două… 

Dl Predea Gheorghe : Avem un singur proiect unde sunt prinse ambele 

loturi. 

Dl Voicu Ion : Sunt trei. La staţia de epurare, la pompieri şi sus în partea 

de nord a oraşului. 

Dl Predea Gheorghe : Avem cereri pentru două. 
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Dl Isbăşoiu Constantin : Noi le supunem la vot pe toate şi pe urmă dacă 

vrea să accepte contractul… dacă nu… 

Dl Predea Gheorghe : Da. Dacă nu, nu este nici un fel de problemă. Nu 

este obligatoriu. 

Dl Popa Marian Nicolae : Eu până în anul 2020 mai am contractul pentru 

cele 11 ha. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Este bine să lămureşti şi cu acesta pentru că nu 

se ştie cine vine mâine – poimâine. Veniţi şi vorbiţi cu domnul primar dacă mai 

există vreo portiţă sau cu domnul Voicu pentru că dânsul este expertul… 

Mai completează cineva cu ceva?  Ce suprafaţă are? 

Dl Voicu Ion : În zona de nord a oraşului sunt 36 ha, la pompieri sunt 26 

ha şi la staţia de epurare…  

[…] 

Dl Primar : De la oameni nu aţi închiriat terenuri pe acolo? 

Dl Popa Marian Nicolae : Decât pe Lipăneştii vechi. 

Dl Primar : Mai sunt unii din Seciu care au terenuri pe acolo pe Valea 

Largă, Valea Oancii. 

Dl Popa Marian Nicolae : Da. Am şi pe Valea Largă. Pe Valea Oancii nu 

mă duc pentru că mă fură ţiganii. A venit și pe mirişte să îmi ia capre… Pe 

cuvânt. 

Dl Predea Gheorghe : Ştim că aşa este situaţia. 

Dl Popa Marian Nicolae : Plus că ne-a zăpăcit şi lupii în vara asta. 

Dl Isbăşoiu Corneliu Ovidiu : Ce le spunem acum pentru că trebuie să le 

spunem ceva. 

Dl Predea Gheorghe : Noi i-am invitat ca să îşi spună punctul de vedere 

în faţa Consiliului Local şi noi luăm decizia iar dânşii urmează ca să facă 

contract. Dacă vor să facă contract sau nu vor să facă contract. Asta este situaţia. 

Dl Popa Marian Nicolae : Noi nu avem noroc numai cu izlazul mai avem 

noroc cu miriştile care sunt în zonă cum este Cristim-ul […] Nu se face 8 ha de 

fân pe malurile astea. 

Dl Predea Gheorghe : Corect, aşa este. 

Dl Popa Marian Nicolae : Dacă este lucernă sau porumb se face. […] 

Dl Isbăşoiu Constantin : Dacă este izlaz este pentru păscut nu pentru fân. 

Dl Popa Marian Nicolae : Da, dar în lege spune că aşa s-a calculat pe 

bază că… 

[…] 

Dl Popa Marian Nicolae : Dar nu se face domnilor să ştiţi. 

Dl Predea Gheorghe : Este în regulă. Noi vă mulţumim pentru participare. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Deci ne-am lămurit în condiţiile astea. 

Mulţumim că aţi participat. Dumneavoastră veniţi în continuare şi discutaţi cu 

executivul. 

Dl Corjos Florin : Au venit proiectanţii şi au scos tot ce este vatra sondei 

şi au rămas decât 26 ha spune de fâneaţă. 

Dl Predea Gheorghe : Da dar măsurătorile sunt făcute cu tehnologia 

modernă. Am înţeles puteţi pleca… 
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Dl Popa Marian Nicolae : Eu nu dorm cu ele acolo, doar pasc cu ele. Nu 

trăiesc acolo cu ele. 

Dl Predea Gheorghe : Am înţeles. Sigur astea sunt condiţiile 

dumneavoastră pentru că nu putem noi să… 

Dl Popa Marian Nicolae : Într-o parte a fugit şi pământul. Nu este fugit de 

acum este fugit mai demult. Într-un loc am mai lăsat nişte mărăcini ca să nu se 

mai ducă. 

[…] 

Dl Isbăşoiu Constantin : Mulţumim că ne-aţi informat despre situaţie. 

Continuaţi discuţiile cu domnul primar şi cu domnul viceprimar. În condiţiile 

acestea sunteţi liberi din punctul nostru de vedere. Noi supunem la vot şi vom 

vota proiectul aprobând-ul iar dumneavoastră urmează să vă definitivaţi 

scrisurile.  

Dl Predea Gheorghe : Sunteţi liberi. Dacă vreţi să mai staţi… 

Dl Primar : Dacă vreţi să mai staţi la şedinţa până terminăm puteţi să 

staţi.  

Dl Predea Gheorghe : Nici o problemă. 

Dl Primar : Dar nu mai discutăm de păşuni discutăm de altceva. 

Dl Popa Marian Nicolae : Mulţumim. 

Dl Biţă Paul : Aş avea eu o completare.  

Dl Isbăşoiu Constantin : Te rog. 

Dl Biţă Paul : Văzând greutăţile pe care le-au expus aici crescătorii de 

animale aş veni cu propunerea dacă se poate să facem un referat către judeţ să 

arătăm că nu se poate colecta atâta iarbă de pe suprafaţa de teren cât au estimat 

dumnealor şi poate… 

Dl Primar : Să vină la faţa locului să vadă. 

Dl Biţă Paul : Şi poate să vorbească şi cu crescătorii de animale. 

Dl Predea Gheorghe : Noi putem să facem acest lucru să mergem pe 

teren, să facem poze, să facem anumite demersuri însă toate acestea presupune 

modificare legislativă. Dar noi o să facem către Direcţia Agricolă pentru că prin 

legislaţie este dată această categorie de păşune pe oraşe, pe comune etc.. Domnu 

Voicu ştie mai bine. Noi o să facem această chestiune […] 

Dl Voicu Ion : Cel mai la îndemână caz  ar fi să se refacă amenajamentul 

pastoral dar noi îl avem aprobat ca fiind… 

Dl Predea Gheorghe : Dar coeficientul acela stabilit de Consiliul Judeţean  

[…] 

Dl Voicu Ion : Consiliul Judeţean nu are nici o treabă. Consiliul Judeţean 

stabileşte decât preţul pe kilogram de iarbă dar Direcţia Agricolă spune câtă 

iarbă, cel care a făcut amenajamentul pastoral, se strânge după un hectar. Aici ar 

trebui umblat.  

Dl Predea Gheorghe : Vom face un memoriu la judeţ în care spunem că în 

urma amenajamentului pastoral […] 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind închirierea pajiştilor situate în 

domeniul privat al oraşului  Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate de voturi. 
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Se trece la punctul 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind 

constatarea tacitei relocaţiuni şi aprobare prelungirii termenului în cazul unor 

contracte  de închiriere. 

 Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care 

avizează favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Problema este cunoscută. Este vorba de chioşcul 

din centrul oraşului care a avut datorii la bugetul local iar acum a achitat aceste 

datorii. Din acest punct de vedere propunem să aprobăm acest proiect de 

hotărâre prin care constatăm tacita relocaţiune. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Mai aveţi ceva de adăugat? 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind constatarea tacitei relocaţiuni 

şi aprobare prelungirii termenului în cazul unor contracte  de închiriere se 

adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

contractului de închiriere nr. 2734/19.02.2016. 

Dl Biţă Paul nu participă la deliberarea şi adoptarea  hotărârii, având un 

interes patrimonial în cauză.   

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. Este vorba de chioşcul 

care era pe Aleea Clubului care a fost desfiinţat şi a fost mutat la şcoala nr.1 iar 

societatea care îl deţinea a făcut cerere de reziliere a contractului. Nu avem 

nimic împotrivă. Locul este liber şi avem o altă cerere să îl închiriem.    

Dl Isbăşoiu Constantin : Mai aveţi ceva de adăugat? 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind  încetarea contractului de 

închiriere nr. 2734/19.02.2016 se adoptă cu 16 voturi pentru. 
 

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

organizarea serviciului public de asistenţă socială, la nivel de direcţie, ca 

structură cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local 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 : Cu privire la acest proiect de hotărâre am să vă 

spun câteva cuvinte după aceea o să îi dau cuvântul doamnei secretar.  

Având în vedere prevederile HGR nr.727/2017 prin care există 

obligativitatea oraşelor şi municipiilor să înfiinţeze această direcţie, deci avem 

obligaţia de a înființa această direcţie. Această direcţie presupune transferul 

personalului care se ocupă cu asistenţa socială din cadrul primăriei iar pentru 

compartimentele care vor fi înfiinţate va trebui să facem angajări. De asemenea 

această direcție presupune şi angajarea unui director în condiţiile legii. Urmează 

ca după aprobarea acestui proiect de hotărâre ca în termen de 60 de zile să se 

organizeze această direcţie iar într-o şedinţă viitoare, sperăm în luna mai să 
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facem rost de fonduri pentru a asigura bugetul acestei Direcţii de Asistenţă 

Socială. În mare cam acesta este proiectul. Aţi avut şi la şedinţa pe comisii 

regulamentul, îl aveţi şi la dosar şi aş ruga-o pe doamna secretar să mă 

completeze cu alte detalii dacă… 

Dna Secretar : Da. Ce să vă spun! Dacă aveţi dumneavoastră întrebări. 

Prevederea este din legea asistentei sociale încă din anul 2011, deci de 

atunci s-a prevăzut că este necesară prin Legea nr. 392/2011 înfiinţarea acestor 

direcţii la nivelul oraşelor, probabil pentru a prelua majoritatea cazurilor sociale 

şi să se rezolve la nivelul fiecărei comunităţi. Însă de atunci şi până în prezent 

nu au fost aprobate aceste regulamente. Anul trecut s-a aprobat prin Hotărârea 

nr.727 regulamentele cadru şi tot prin aceasta există prevederea că în termen de 

120 zile de la apariţia Hotărârii de Guvern trebuie să înfiinţăm aceste direcţii. 

Legea nu ne spune, nici că putem nici că nu putem, spune că autorităţile locale 

„înfiinţează”. Acum ca sferă de servicii teoretic este o iniţiativă necesară pentru 

că aşa cum vedeţi activitatea de asistenţă socială pe măsură ce evoluăm este din 

ce în ce mai complexă şi sfera serviciilor sociale sunt mai complexe. Serviciile 

pe care ar trebui să le oferim ar trebui să fie din ce în ce mai complexe pornind 

de la îngrijirea copilului, îngrijirea persoanelor vârstnice, de la asistenţa 

acordată familiilor, a persoanelor abuzate. Există o gamă foarte largă de servicii 

pe care o putem oferi, asta în măsura în care ne permite şi finanţarea. Există 

prevederea în Hotărârea de Guvern nr. 727 şi în Legea nr. 292  că putem face şi 

prin parteneriate cu localităţile învecinate. Trebuie să ţinem cont şi de gradul de 

adresabilitate. Adică poate ne dorim noi să înfiinţăm un centru pentru vârstnici 

la nivelul localităţii, însă trebuie să avem şi suficiente persoane care să justifice 

înfiinţarea. Dacă nu, putem încheia parteneriate cu localităţile învecinate.  

Dl Isbăşoiu Constantin : Dar este un număr de locuitori la care se 

înfiinţează direcţia s-au… 

Dna Secretar : Numai la oraşe şi la municipii. Fiecare direcţie trebuie să 

aibă un director şi să se vină în şedinţa de consiliu cu strategiile de dezvoltare la 

nivelul localităţii. Strategii care trebuie să se încadreze la strategia judeţului de 

dezvoltare a serviciilor sociale. Din câte am discutat şi la judeţ problema care 

este în prezent că majoritatea efortului financiar şi  logistic aparţine judeţului. 

La nivelul judeţului sunt căminele de vârstnici, căminele de copii. Ideea ar fi ca 

în statele civilizate, mă rog…, asta este sarcina colectivităţii. Fiecare 

colectivitate ar trebui  să aibă grijă de persoanele care au nevoie de servicii 

sociale care sunt în grad de risc. Cât ne permitem noi ca localitate şi România ca 

ţară să furnizeze aceste servicii… 

Dl Predea Gheorghe : Noi suntem la început.     

[…] 

Dna Secretar : Prestarea de servicii o să presupună şi încheierea unor 

contracte cu beneficiarii pentru că nu toţi beneficiarii sunt în situaţii de nu a 

avea venituri şi de a nu-şi permite să plătească. Există şi în statele civilizare 

aceeaşi metodologie. Adică, tu ca persoană vârstnică doreşti să fii în grija 

serviciilor sociale care să îţi achite diverse utilităţi, care să îţi aducă o masă 

caldă, care să îţi asigure îngrijirea dar atunci trebuie să plăteşti pentru aceste 

servicii, tu sau aparținătorii. În situaţia în care nu există această posibilitate 
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intervine colectivitatea. Oricum principiul Legii nr. 292 este că prima grijă este 

a familiei, asta nu înseamnă că trebuie să transferăm toate obligaţiile către 

autoritatea locală. Familia este prima care trebuie să susţină pe cei care îi are în 

întreţinere. Există obligaţie de întreţinere a copiilor faţă de părinţi cum a existat 

şi a părinţilor față de copii la un moment dat. Pe măsură ce evoluăm şi 

demografia nu ne ajută, faptul că majoritatea, şi avem şi noi multe cazuri, pleacă 

în străinătate şi rămân bătrânii fără îngrijire. Acest serviciu este util, este 

necesar dar v-am spus problema principală este a finanţării.    

Dl Lăcătuşu  Ioan : Fiecare caz în parte trebuie evaluat. 

Dna Secretar : Bineînțeles. Trebuie făcută o catagrafie la nivelul 

localităţii ca noi să ştim în orice moment care sunt cazurile în risc pornind de la 

copii, bătrâni, femei, soţ sau familiei aflate în risc de abuz… 

[…] 

Dl Isbăşoiu Constantin : În funcţie de asta este şi numărul de personal, 

schema de personal. 

Dna Secretar : Schema de personal o să evolueze în funcţie de numărul de 

servicii. Deocamdată, cum aţi văzut în schemă, există doar serviciile de creşă şi 

serviciile de beneficii sociale care se dau şi în prezent. Asistenţa socială – adică 

416, alocaţiile pentru copii, tot ce se dă acum la nivelul primăriei. 

Dl Predea Gheorghe : Şi asistenţii personali. 

[…] 

Dna Secretar : Toată această activitate care acum se desfăşoară la sediul 

nostru prin intermediul compartimentului de asistenţă socială tot ce însemna 

416 – venitul minim garantat, alocaţia pentru susţinerea familiei, primirea 

dosarelor pentru alocaţia de stat, pentru indemnizaţiile mamelor care se află în 

îngrijire creştere copil, persoanele cu handicap, deci toate aceste beneficii vor fi 

furnizate de către Direcţia de Asistenţă Socială. 

Dl Cardoşi Nicolae :   O singură întrebare am. Direcţia asta va îndeplini şi 

atribuţiile de autoritate tutelară? 

Dna Secretar : În primă fază am gândit şi preluarea activităţilor de 

autoritate tutelară. Apoi, însă din cauza unei prevederi din HGR 797, ne-am 

răzgândit pentru că în regulamentul cadrul există o prevedere că se înfiinţează 

Colegiul Director din care fac parte angajaţi ai primăriei şi acolo precizează la 

un moment dat şi şeful autorităţii tutelare din cadrul structurii primăriei, ceea ce 

am înţeles că autoritatea tutelară rămâne la nivelul primărie şi atunci am retras 

această… 

Dl Predea Gheorghe : Din punctul meu de vedere autoritatea tutelară nu 

este reglementată strict. Când este la instanţă, când este la primărie…   

[…] 

Dna Secretar : În Codul Civil autoritatea tutelară nu mai este definită, 

însă în accepţiunea notariatelor şi a instanţelor a rămas că de fapt autoritatea 

tutelară, se exercită de către Primar.  S-au înfiinţat instanţele de tutelă şi cu toate 

acestea în continuare ni se solicită nouă, pentru că s-a modificat legea, să dăm 

acele dispoziţii pentru curatelă în cazul minorilor care merg la… Deci cam asta 

ar fi activitatea. Şi supravegherea tutorilor dacă …   
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Dl Isbăşoiu Constantin : O să fie o răspundere destul de mare, nu este 

chiar aşa simplu. Mai aveţi ceva de întrebat? 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind  organizarea serviciului public 

de asistenţă socială, la nivel de direcţie,  ca structură cu personalitate juridică în 

subordinea Consiliului Local al oraşului Boldeşti-Scăeni se adoptă în 

unanimitate de voturi. 
 

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

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico – 

Socială 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 : Această rectificare constă în faptul că această 

unitate a încasat de la începutul anului şi  până în prezent venituri suplimentare 

venite din sponsorizări în valoare de 3.000 lei şi aceştia au fost incluşi în buget. 

 Dl Isbăşoiu  Constantin : Mai aveţi întrebări? 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind  rectificarea bugetului de 

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

pe anul 2018 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

 Se trece la punctul 7 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 : Urmare a alunecărilor de teren neavând alte surse 

suplimentare în buget am apelat la modernizările care erau prevăzute în 

semestrul II al acestui an şi am adus în trimestrul II al anului curent suma de 

50.000 lei pentru a putea să efectuăm lucrările de amenajare ale drumului care a 

fost afectat în zona Seciu pentru ca persoanele care au fost mutate să poată să îşi 

transporte lucrurile din acea zonă. De asemenea tot în aceeaşi sumă sperăm într-

o ședință următoare să aprobăm din banii primăriei să îi ajutăm să îşi  facă un 

branşament de apă şi eventual să mai achităm şi o parte din branşamentul 

electric. Urmează să facem o propunere în faţa dumneavoastră într-o etapă 

următoare. Aceasta este principala modificare a prevederilor bugetare 

colaborate şi cu faptul că au venit de la Direcţia de Finanţe tot cu o fişă cu 

privire la modificarea trimestrializării veniturilor. S-a constatat, la Direcţia de 

Finanţe  că la începutul anului a fost repartizate veniturile în trimestrele II şi IV, 

şi au constatat că nu le-au ajuns banii în trimestrele I şi III. De aceea suntem 

nevoiţi în urma fişei să facem şi noi corecturile necesare.   

  Dl Isbăşoiu  Constantin : Mai aveţi întrebări? 

 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. 
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Se trece la punctul 8 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru aprobarea 

Studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui 

teren în suprafaţă de 1525 mp situat în T 18, P Cc 910.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Voicu  Ion :  Este vorba un teren situat în Seciu pe Atârnaţi în capăt 

predat de Petrom fiind vatra unei sonde şi drumul de acces care nu le face 

obiectul principal de activitate trebuinţă şi conform legii ni l-a predat nouă. 

Acest teren este solicitat de un cetăţean ca să îl planteze cu pomi fiind zonă 

predestinată alunecărilor de teren. Vrea să îl amenajeze mai mult ca spaţiu verde 

şi să consolideze acea zonă.    

Dl Isbăşoiu Constantin : Mai aveţi ceva de completat? Aş mai avea eu 

ceva de întrebat. Zona aceea este construibilă? Este intravilan? Se poate construi 

acolo? 

Dl Voicu  Ion :  Zona aceea este construibilă. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Pentru că uitaţi ce bine ne-a folosit ca acum că 

am mai avut terenul acela la  Scăeni. 

Dl Voicu  Ion :  Acolo deja este zonă cu potențial mare de alunecare de 

teren.    

Dl Predea Gheorghe : Şi este construibil dar nu pentru locuinţă. Are altă 

destinaţie. 

Dl Voicu  Ion : Acum, la momentul PUG-ului pe care îl avem este 

construibil, nu este zonă încadrată ca şi risc de alunecare dar au apărut deja în 

anumite zone din teren care a început să alunece. Trebuie scos din PUG şi 

îngrijit în ideea  de a nu aluneca. 

Dl Vasile Adrian : Renunţăm la construire dar dacă vine cineva şi cere o 

autorizaţie de construire…? 

Dl Voicu  Ion : El se poate scoate din construibil în momentul când facem 

o documentaţie PUZ sau când se modifică PUG-ul în 2021. S-a făcut la nivel de 

judeţ, a contractat judeţul o firmă pentru întocmirea unui studiu de specialitate 

privind zonele de alunecări de teren pe mai multe localităţi. Suntem şi noi prinşi 

şi în zona Seciu. Am identificat împreună cu reprezentanţii firmei respective 

zonele cu alunecări şi potenţiale alunecări de teren urmând ca documentația să 

fie predată Consiliului Judeţean să dea la fiecare localitate unde vor fi 

specificate zonele care sunt cu alunecări şi care prezintă potenţial de alunecare, 

unde acolo construirea va fi interzisă sau numai în anumite condiţii. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Mulţumesc. Mai aveţi ceva de întrebat pe 

domnul Voicu?   

Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de 

oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă 

de 1525 mp situat în T 18, P Cc 910 se adoptă în unanimitate de voturi. 

 

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

Studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui 

teren în suprafaţă de 9196 mp situat în T 47, P A 2260.  



11 

 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Voicu Ion : Este vorba tot de un teren predat de către OMV Petrom, la 

aşa zisele compresoare lângă pădurea la Scăeni undeva în vie.  

Dl Primar : Compresoarele de la Pleaşa. 

Dl Voicu Ion : Compresoarele de la Pleaşa. A predat terenul la starea 

iniţială, de jur împrejur terenurile sunt ale unui investitor privat. Această firmă 

solicită ca acest teren, care este o enclavă înconjurată de proprietatea firmei să îl 

concesioneze în vederea amplasării unei fabrici de vin.   

[…] 

Dl Voicu Ion : Terenul este cam la 1km şi ceva faţă de utilităţi apă, gaze. 

Accesul până acolo îl face din strada Pădurii pe un drum de exploatare destul de 

greoi, adică sunt dezavantajele acestea. Altă posibilitate de valorificare a acestui 

teren nu aş vede-o mai optimă decât această valorificare.    

Dl Isbăşoiu  Constantin : Acolo este limita oraşului Boldeşti-Scăeni? 

Dl Voicu Ion : Nu. La pădure la Scăeni… 

Dl Isbăşoiu  Constantin : Ştiu unde este, dar este un drum care ajunge la 

Seciu pe acolo. 

Dl Dobrică Cristian : Nu, mai în faţă. 

Dl Voicu Ion : Limita este mult mai departe. Este undeva la limita sud 

estică a localităţii. 

Dl Predea Gheorghe : Este foarte bine că îl ia pentru că altfel rămânea în 

paragină. 

Dl Isbăşoiu  Constantin : Poate să îşi face post de transformare pentru că 

are linia de 220 KV. 

Dl Voicu Ion : Avantajul este că se află în intravilan. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Mai aveţi ceva de  întrebat? 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de 

oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă 

de 9196 mp situat în T 47, P A 2260 se adoptă în unanimitate de voturi. 

 

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

concesionarea fără  licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 25 mp situat în T 

30, P Cc 1876/6/2.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl. Predea Gheorghe : Ştiţi despre ce este vorba. Este vorba de 

restaurantul Parc, terenul este alături de această clădire. Terenul a fost solicitat 

de  către domnul Tudoran Gabriel. Avem baza legală să îl concesionăm fără 

licitaţie publică. Aşa că vă rugăm să aprobaţi. 

 

Dl Isbăşoiu  Constantin : Mai aveţi întrebări? 
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Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind concesionarea fără  licitaţie 

publică a terenului în suprafaţă de 25 mp situat în T 30, P Cc 1876/6/2 se adoptă 

în unanimitate de voturi. 

 

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

Oraşului Boldeşti-Scăeni cu Comuna Lipăneşti, judeţul Prahova în vederea 

îmbunătăţirii sistemului de alimentare cu apă potabilă a celor două localităţi.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl. Predea Gheorghe : Acest proiect de hotărâre este necesar ca urmare a 

faptului că primăria Lipăneşti este proprietara terenului unde noi avem staţia de 

apă iar noi suntem proprietarii clădirii. Este şi o intrare  legalitate a faptului că 

localitatea Lipăneşti beneficiază de apă din puţurile noastre. În acest sens la 

solicitarea acesteia am întocmit acest proiect de hotărâre privind asocierea în 

care principalele obiective sunt cele prevăzute în anexă. Le-aţi citit la şedinţa pe 

comisii şi nu mai este nevoie să le citesc. În principal este vorba de 

modernizarea acestei staţii prin achiziţionarea de pompă. De asemenea primăria 

Lipăneşti trebuie să ne acorde drum de servitute pentru că conductele de apă 

care transportă apa de la Lipăneşti la Boldeşti şi la staţie şi alte asemenea 

aspecte legate de această colaborare. Din acest punct de vedere vă rugăm să 

aprobaţi. Dacă aveţi întrebări suplimentare există disponibilitatea atât din cadrul 

primăriei Lipăneşti cât şi din cadrul primăriei noastre ca această activitate să o 

dezvoltăm în comun întru-cât dacă are cineva de suferit  suferă comunităţile 

noastre şi în acest sens nu avem nimic împotriva acestei colaborări.  

Dl Isbăşoiu Constantin : Mai aveţi ceva de  întrebat? Îmi aduc aminte că 

odată chiar au fost discuţii între noi şi Lipăneşti că nu ne mai dă voie, că… 

Dl. Predea Gheorghe : Da. 

Dl Lăcătuşu  Ioan : Se mai modernizează şi pompele de pompare. 

Dl. Predea Gheorghe : Da. Există în anexă atât obligaţiile noastre cât şi 

obligaţiile primăriei Lipăneşti şi SC Jovila. Am prevăzut aici toate aceste 

aspecte. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind asocierea Oraşului Boldeşti-

Scăeni cu Comuna Lipăneşti, judeţul Prahova în vederea îmbunătăţirii 

sistemului de alimentare cu apă potabilă a celor două localităţi se adoptă în 

unanimitate de voturi. 

 

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

actualizarea Devizului general al obiectivului de investiţii „Modernizare şi 

extindere staţie de epurare, oraş Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova”.  

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 reiese şi din titlul proiectului de 

hotărâre acest deviz a mai fost aprobat de către Consiliul Local Boldeşti-Scăeni  
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la momentul când a fost predat de către proiectant. În urma licitaţiei s-a obţinut 

o altă valoare care este scrisă în această anexă. Datorită faptului că finanţarea 

este făcută prin PNDL nu sunt solicitări ca acești indicatori să fie aprobaţi şi 

după organizarea licitaţiei. Contractul după cum ştiţi este în curs de executare. 

Din acest punct de vedere nu sunt probleme pentru a aproba actualizarea acestui 

deviz. Dacă domnu Voicu aveţi ceva în plus de spus. 

Dl Voicu Ion : În urma actualizării cifrele au scăzut față de proiectul 

tehnic. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Mai aveţi vreo întrebare către domnul Voicu sau 

domnul viceprimar? 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizului general 

al obiectivului de investiţii „Modernizare şi extindere staţie de epurare, oraş 

Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova” se adoptă în unanimitate de voturi. 

 

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

dezmembrarea în trei loturi a terenului în suprafaţă de 915 mp  situat pe strada 

Victoriei, FN.  

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 lotul de pe strada Victoriei care 

dorim să îl repartizăm celor care au avut casa avariată în urma alunecărilor de 

teren. Pentru aceasta legea permite Consiliilor Locale să aloce prin concesiune 

în suprafaţă de  maxim 400 mp. Noi în acest sens propunem această 

dezmembrare. De asemenea ne v-a rămâne un lot de rezervă pentru eventuale 

alunecări. Lotul nr.3 îl constituie drumul de acces către aceste loturi.     

De asemenea trebuie să vă informez că s-a demarat de către serviciul 

urbanism elaborarea unui PUZ al localităţii pentru acea zonă întru-cât dacă nu 

este zonă intravilan construibilă urmează ca domnul Voicu să facă documentaţia 

necesară. V-a mai dura o perioadă de timp. Sperăm ca toate eforturile noastre… 

În 6 luni să fie gata domnu Voicu?  

Dl Voicu Ion : Undeva la 6 luni se poate aproba această zonă din zonă de 

servicii şi depozitare  în zonă pentru locuinţe. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Mai aveţi ceva de  întrebat? 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind dezmembrarea în trei loturi a 

terenului în suprafaţă de 915 mp  situat pe strada Victoriei, FN se adoptă în 

unanimitate de voturi. 

 

Se trece la punctul 14 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind 

actualizarea  Planului  de  ordine  şi siguranţă  publică  al  Poliţiei  locale  

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 :  Acest plan l-aţi avut la comisii. Astăzi şeful 

Poliţiei Locale este în concediu pentru că are probleme medicale de vreo trei 

zile şi în acest sens dacă aveţi întrebări sau dacă ne daţi posibilitatea o să îl invit 

la şedinţa următoare ca să vă dea toate răspunsurile necesare.  

Dl Isbăşoiu Constantin : Domnu Dincă. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : O întrebare. Văd că nu are şi protocol de 

colaborare şi cu Liceul Tehnologic „Teodor Diamant”. Cred că ar fi util şi 

pentru liceu. Ar fi foarte bine, nu ştiu cine verifică obligaţiile ce le revin. Văd că 

au program de urmărire şi de patrulare în zona unităţilor de învățământ. Ar fi 

foarte bine şi dacă s-ar respecta întocmai ca acolo acest program. El pe hârtie 

arată foarte bine şi dacă s-ar şi respecta… 

Dl. Predea Gheorghe :  Ar fi bine să vorbiţi cu directorii de şcoli şi dacă 

cumva directorii de şcoli spun că nu se respectă acest plan atunci o să discutăm.  

Dl Primar : De regulă sunt acolo. 

Dl Predea Gheorghe : De regulă sunt acolo. 

[…] 

Dl Dinu Nelu : S-ar putea să fie probleme în momentul când avem o 

acţiune de asfaltare, de…, atunci dacă nu v-a fi la şcoală v-a  fi în partea 

cealaltă. 

Dl Predea Gheorghe : De regulă nu. Asfaltarea se face la schimbul doi 

mai ales seara.  

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Dacă cumva sunt probleme le remediem, nu se 

pune problema. 

Dl Isbăşoiu  Constantin : Mai aveţi întrebări? 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind actualizarea  Planului  de  

ordine  şi siguranţă  publică  al  Poliţiei  locale  Boldeşti-Scăenise adoptă în 

unanimitate de voturi. 

 

Se trece la punctul 15 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

„Acoperirea canal ape pluviale, etapa a II-a : străzile: Nisipurilor, Morii şi Calea 

Unirii”.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl. Predea Gheorghe :  Am apelat la amabilitatea dumneavoastră pentru a 

introduce acest proiect pe ordinea de zi urmare a faptului că proiectantul a depus 

vineri acest S.F. în care s-a prezentat indicatorii tehnico-economici. Pentru a 

câștiga timp şi a trece la  etapa următoare v-am propus să îl aprobăm în această 

şedinţă. Să vă dau valoarea totală a acestor indicatori tehnico-economici se 

ridică la… 50 miliarde domnu Voicu?  

Dl Voicu Ion : În jur de 50 miliarde prima variantă. A doua variantă 70 

miliarde lei. Proiectantul a optat pentru varianta a-I-a, adică o variantă cu acele 

şanţuri din rigole dreptunghiulare acoperite cu plăcuţe carosabile iar varianta   
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a-II-a  era ca şi la canalizarea menajeră prin cămine care prezintă un dezavantaj 

pentru că partea grosieră, nisipul mai mereu se poate depune. 

Dl Dobrică Cristian : Am şi eu o întrebare aici. Chiar acum mă uitam pe 

strada Morii. Dalele acelea din interior se vor schimba? Sunt crăpate toate. 

Dl Predea Gheorghe : Da. Se va face exact cum am făcut şi pe strada 

Bucovului.    

Dl Voicu Ion : Se betonează pe loc acolo trapezoidal dimensionat în 

funcţie de cantitatea de apă care trebuie preluată şi acele dale de 5 cm care au 

fost…  

Dl Dobrică Cristian : Sunt în şanţ căzute. 

Dl Voicu Ion : Şi se dă un aspect urban şi se pot amenaja atât accesul la 

proprietăţi cât şi anumite spaţii de parcare. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Strada Morii de unde până unde? 

Dl Voicu Ion : De la strada Bucovului până la DN1A. Strada Nisipurilor 

toată iar Calea Unirii de la Vârtej până la strada Salcâmilor. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Pentru strada Morii, pentru că văd că s-a mărit 

numărul de personal la abator că sunt maşini parcate tot mai pe drum. 

Dl Croitoru Gabriel : Tocmai din cauza aceasta. Să se facă acolo parcări 

ca să putem să fluidizăm circulaţia.   

Dl Predea Gheorghe : Problema se pune că lucrarea aceasta nu ştim dacă 

putem să o începem anul acesta.  

Dl Croitoru Gabriel : Nu se începe anul acesta! Am înţeles. 

Dl Predea Gheorghe : Urmează proiectul… 

Dl Voicu Ion : Paşii sunt destul de greu de făcut.  

Dl Predea Gheorghe : Poate din septembrie şi în funcţie de banii care îi 

avem. Aici este problema.  

Dl Isbăşoiu  Constantin : Mai aveţi întrebări? 

Dl Predea Gheorghe : Vreau să vă informez ca o precizare. Există 

legislaţie care nu poţi să faci nici un S.F. dacă nu ai cel puţin două scenarii. 

Dl Voicu Ion : Conform HG 907/2016 pentru orice investiţie trebuie 

analizată în două variante. 

Dl Isbăşoiu  Constantin : Soluţiile cine le dă? 

Dl Predea Gheorghe : Proiectantul. 

Dl Isbăşoiu  Constantin : Este contra cost, nu? 

Dl Predea Gheorghe : Bineînțeles.    

Dl Voicu Ion : Proiectantul. Şi tot proiectantul sugerează varianta cea mai 

avantajată din punct de vedere şi tehnic şi economic. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Acoperirea canal ape pluviale, 

etapa a II-a : străzile: Nisipurilor, Morii şi Calea Unirii” se adoptă în 

unanimitate de voturi. 

 

Se trece la punctul 16 al ordinii de zi : Raport privind activitatea 

desfăşurată de Poliţia Locală Boldeşti-Scăeni în anul 2017. 

Dl Isbăşoiu  Constantin : L-aţi citit? Numai dacă aveţi ceva probleme de 

ridicat domnul viceprimar  pe cât poate vă răspunde. 
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Dl Predea Gheorghe : Da. Dacă aveţi întrebări o să invit şeful poliţiei 

Locale la şedinţa următoare şi să discutăm toate problemele care sunt ca să şi le 

noteze. Mulţumesc pentru înţelegere.  

 Consiliul Local Boldeşti-Scăeni a luat la cunoştinţă. 

 

Se trece la punctul 17 al ordinii de zi : Raportul anual al primarului 

privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Boldeşti-Scăeni. 

 Consiliul Local Boldeşti-Scăeni a luat la cunoştinţă. 
 

Se trece la punctul 18 al ordinii de zi : DIVERSE 

1. Se prezintă Raportul viceprimarului oraşului Boldeşti-Scăeni pe 

anul 2017. 

 

2. - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local 

Tănăsescu Stelian Horaţiu pe anul 2017. 

     - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local Breană 

Petre Dragoş pe anul 2017. 

 - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local Dobrică 

Cristian pe anul 2017. 

 - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local Petrişor 

Aurel pe anul 2017. 

 - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local Dinu 

Nelu pe anul 2017. 

 - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local 

Lăcătuşu Ioan pe anul 2017. 

 - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local 

Croitoru Gabriel pe anul 2017. 

 - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local 

Isbăşoiu  Constantin pe anul 2017. 

 

3.  - Se prezintă Raportul de activitate al comisiei de specialitate nr.2 pe 

anul 2017. 

 

4. Se prezintă răspunsul dat de către Sucursala de Distribuţie a Energiei 

Electrice Ploieşti nr. 2865/15.03.2018 cu privire la numeroasele întreruperi ale 

curentului electric în oraşul Boldeşti-Scăeni. 

Consiliul Local Boldeşti-Scăeni a luat la cunoştinţă. 

 

5. Se prezintă informarea nr.3331/05.03.2018 conţinând raportul cu 

privire la sinteza constatărilor rezultate în urma acţiunilor de control şi audit 

efectuate de Curtea de Conturi a României precum şi de către Camera de 

Conturi a judeţului Prahova, pentru exerciţiul financiar al anului 2016 la 

U.A.T.O.  Boldeşti-Scăeni. 

 Consiliul Local Boldeşti-Scăeni a luat la cunoştinţă. 
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6. Se prezintă cererea nr.3758/12.03.2018 prin care S.C. Tripto Plant Med 

S.R.L. cu sediul în Ploieşti, str. Anotimpului, nr.1, bl.38A, sc.B, ap.24 – 

reprezentată de administrator Bartolomei Ana Simona, prin care  solicită 

închirierea unei suprafeţe de teren pe Aleea Clubului  în vederea amplasării unui 

chioşc pentru desfacere mărfuri alimentare ambalate, papetărie, tutun, etc. 

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

hotărâre pentru închirierea prin licitaţie publică. 

 

7. Se prezintă cererea nr.3823/13.03.2018 prin care Borş Gheorghe 

domiciliat în Boldeşti-Scăeni, Seciu, nr.54B prin care  solicită acordarea unei 

suprafeţe de teren în vederea reconstruirii locuinţei. Menţionează că locuința 

împreună cu anexele gospodăreşti au fost distruse de alunecarea de teren din 

data de 7-8 martie 2018.   

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

hotărâre pentru concesionare fără licitaţie publică. 

 

8. Se prezintă cererea nr.4098/16.03.2018 prin care Rădulescu Virgil 

Mădălin domiciliat în Boldeşti-Scăeni, str. Viilor, nr.8B, proprietar al terenului 

situat în intravilanul oraşului Boldeşti-Scăeni T.25, P. Vn1024  solicită 

cumpărarea sau concesionarea terenului din faţa terenului mai sus menţionat în 

vederea amenajării unui spaţiu de agrement. 

Se prezintă punctul de vedere al domnului Voicu Ion. 

Se trece la discuţii: 

Dl Isbăşoiu  Constantin : Tot o sondă a fost şi aici? 

Dl. Predea Gheorghe :  Iniţial am spus că putem să îi concesionăm sau să 

îi închiriem. Însă după o analiză făcută am spus că trebuie să îl păstrăm în 

rezervă. Şi o să îi dăm răspuns că poate să îşi amenajeze  cum vrea dânsul dar să 

nu construiască nimic acolo pentru că dacă cumva o să avem nevoie de teren… 

O să îi dăm răspuns că poate să îşi amenajeze să nu mai fie…  

Dl Isbăşoiu  Constantin : Unde este asta? 

Dl. Predea Gheorghe :  Pe strada Viilor.  Îi dăm să amenajeze fără nici o 

plată. Poate să îşi amenajeze şi un gard provizoriu. Dacă cumva o să fie 

situaţia… 

[…] 

Dl Primar : O să vrea şi a lui Ganea.  

[…] 

Dl Primar : Nu a venit încă. 

Dl. Predea Gheorghe :  Dacă nu are cerere… 

[…] 

Dl Isbăşoiu  Constantin : Deci îl lăsăm să amenajeze. 

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

de hotărâre cumpărarea sau concesionarea terenului. 

 

9. Se prezintă cererea nr.4222/19.03.2018 prin care Dinu Beatrice Elena, 

domiciliată în comuna Lipăneşti, Sat Şipotu, nr.16A, prin care  solicită 

închirierea spaţiului deţinut anterior de SC Stef Club Silvergiym SRL din cadrul 
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Clubului Boldeşti-Scăeni situat în oraşul Boldeşti-Scăeni, Aleea Clubului în 

vederea folosirii pentru desfăşurarea activităţii sportive şi fitness. 

Consiliul Local Boldeşti-Scăeni este de acord cu organizarea licitaţie 

publică. 

 

10. Se prezintă referatul domnului consilier local Cardoşi Nicolae 

nr.4356/21.03.2018 prin care propune prezentarea declaraţiei simbolice de 

reunire a Basarabiei cu România şi adoptarea acesteia de către Consiliul Local 

al oraşului Boldeşti-Scăeni. 

Se trece la discuţii: 

Dl. Predea Gheorghe :  Doamna secretar s-a interesat la Consiliul 

Judeţean şi ei au spus că nu au o asemenea hotărâre. Nu putem să adoptăm 

pentru că nu avem bază legală pentru o asemenea hotărâre. Dânsul a spus că 

este declaraţie simbolică, dar părerea mea este să mai amânăm puţin să vedem 

evoluţia lucrurilor. 

Dl Isbăşoiu Corneliu Ovidiu : Nici nu am primit răspunsul Moldovei… 

Dl. Predea Gheorghe :  Noi am căutat la Consiliul Judeţean, pe tot site-ul 

şi am vorbit şi cu secretarul judeţului şi nu… 

Dna Secretar : Am discutat şi doamna Secretar a spun că nu s-a… Acum 

nu ştiu dacă dumneavoastră aveţi elementele că în şedinţa din 07 Martie a fost… 

Dl Cardoşi Nicolae : Să vă arăt pozele cu hotărârea semnată de toţi 

consilierii judeţeni… 

Dna Secretar : Dar nu este hotărâre. Este o declaraţie… 

Dl Cardoşi Nicolae :  Declaraţie de reunire.  

Dna Secretar : O declaraţie semnată, dar am înţeles că nu este consemnată 

în cadrul şedinţei. 

Dl Cardoşi Nicolae : Nu a fost consemnată… A fost o declaraţie 

simbolică. 

Dna Secretar : Probabil că dumnealor s-au întâlnit… 

[…] 

Dna Secretar : Pentru că nu apare nici pe site-ul Consiliului Județean, 

doar în presă a apărut această… 

Dl. Predea Gheorghe :  Domnu consilier urmează să … în funcție de  

evoluţie să ne întâlnim în următoarea… 

Dl Cardoşi Nicolae : Ce evoluţie domnu viceprimar? Astăzi exact 100 de 

ani se fac de când în sfatul ţării s-a votat unirea României cu Basarabia. Este o 

declaraţie simbolică, nu produce nici un fel de consecinţe juridice.   

Dna Secretar : Unde o încadrăm ? La declaraţii politice sau la… 

Dl Cardoşi Nicolae : La declaraţii politice fără nici un fel de probleme. 

[…] 

Dna Secretar : Astăzi am înţeles că şi Parlamentul României a făcut o 

declaraţie… 

[…] 

Dl Isbăşoiu  Constantin : Eu cred că cel mai bine ar fi  ca doamna secretar 

să se intereseze ce legalitate există sau dacă nu este legalitate în asta şi ce putem 

să facem  noi. 



19 

 

[…] 

Dna Secretar : Trebuie să facem diferenţa între partea legală şi partea 

politică. Deci dumneavoastră ca politicieni puteţi să faceţi declaraţii politice dar 

nu se încadrează în… 

Dl. Predea Gheorghe :  Din punctul meu de vedere. Eu nu am de la partid 

mandat ca să facem această declaraţie, poate domnul consilier are de la partid. 

Asta este altă treabă. Noi nu avem mandat de la partid ca să facem această 

declaraţie. În condiţiile când o să avem mandat atunci… 

Dl Cardoşi Nicolae : Dar sunteţi de acord domnu viceprimar ? 

Dl. Predea Gheorghe :  Da. Dar asta nu presupune că dacă faci o 

declaraţie eşti mai mult român sau  dacă nu faci eşti mai puţin. 

Dl Cardoşi Nicolae : Dar declaraţia nu se referă la un partid anume se 

referă la nația română  şi la Moldova. Decizia vă aparţine. 

Dl. Predea Gheorghe : Acesta este punctul dumneavoastră de vedere… 

Dl Primar : Mai discutăm.  

Dl Isbăşoiu  Constantin :  Chiar dacă nu este  hotărâre sau este o simplă 

semnare pe o hârtiuţă tot implică cu ceva.  

Dl Cardoşi Nicolae :  Cu ce implică? 

Dl Isbăşoiu  Constantin :  Pentru că în momentul în care ai semnat foaia 

poţi să ai… şi din spate să te ia cineva.  

[…] 

Dl Cardoşi Nicolae :  Eu am semnat declaraţia. Ce colegi doreşte să o 

semneze este aici. 

Consiliul Local Boldeşti-Scăeni a luat la cunoştinţă. 

 

11. Se prezintă adresa nr. 4615/27.03.2018, formulată de către consilierii 

locali : Dincă Florin Ionuţ, Dobrică Cristian, Tănăsescu Stelian Horaţiu, 

Isbăşoiu Constantin, prin care iniţiază proiect de hotărâre pentru modernizarea 

sălii de sport a Liceului Tehnologic „Teodor Diamant”, care se află într-o stare 

avansată de uzură, degradare, cu porţiuni de igrasie pe suprafaţa pereţilor, lipsa 

luminii în vestiare şi starea acestora aproape de nefolosit. 

Se trece la discuţii: 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Nu ştiu dacă ar trebui să o citiţi pe toată. Am 

expus-o, am vorbit despre motivele pentru care am propus modernizarea sălii de 

sport de la Liceului Tehnologic „Teodor Diamant” în şedinţa trecută. Am expus 

şi acolo motivele şi mai departe sperăm să găsim  înţelegere şi bineînţeles bani  

la următoarele rectificări bugetare şi să fie pusă în aplicare pentru că este păcat 

că avem o aşa sală acolo şi este într-o stare totuşi avansată de uzură. Am fi putut 

să venim şi cu nişte fotografii dar nu… 

Dna Secretar : Mă scuzaţi, dar eu nu am înţeles cum ar trebui să încadrăm 

acest proiect de hotărâre. 

Dl. Predea Gheorghe : Nu. Nu este proiect de hotărâre. 

Dna Secretar : Adică nu este un proiect. Dumneavoastră aţi făcut nişte 

propuneri… 

[…] 
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Dl. Dincă Florin Ionuţ : Dar eu cred că poate să fie iniţierea unui proiect 

de hotărâre.  

Dna Secretar : Ce se solicită aici probabil la rectificarea bugetară să 

propuneţi ca amendamente. 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Am spus că la rectificarea bugetară, am precizat 

acolo. Cred că dumneavoastră găsiţi mai bine cadrul legal prin care puteţi să… 

[…] 

Dl. Predea Gheorghe : La rectificarea bugetară la capitolul reparaţii… 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Renovare, reabilitare…  

Dl. Predea Gheorghe : La utilităţi publice sau învăţământ să alocăm o 

sumă de bani dar nu vreau să mă pronunţ, dar la ora actuală cred că nu sunt 

bani. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Nu aveţi acum dar probabil vor apărea mâine, 

poimâine şi să aveţi în vedere.  

[…] 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Aş spune că decât să mai construim un teren de 

sport acolo mai bine renovăm sala şi vedem terenul se sport când… 

Dl. Predea Gheorghe : Pe acesta nu îl construim decât  dacă obţinem 

fonduri prin PNDL. Nu îl construim pentru că stă proiectul de 2 ani pentru că nu 

avem sursă de finanţare şi nu putem să investim banii bugetului local într-un 

teren de sport mai ales că costă şi foarte mult, vreo 12-13 miliarde. Dar în 

condiţiile când avem sursa de finanţare prin PNDL, pentru că am depus ca şi 

solicitare de proiect, atunci putem să îl construim. Dacă ne vin banii nu putem 

să îi refuzăm. Este importantă şi cu sala de sport dar… 

[…] 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Să găsim şi sursa de finanţare. Pe de altă parte 

mai vreau să ridic o problemă. În urma sesizărilor de pe şoseaua Ploieşti-Văleni 

privind gropile de pe acostament, noroiul din faţa curţilor, plus faptul că au 

probleme cu apa că le intră în curţi. Situaţia este asemănătoare pentru ambele 

sensuri. Eu şi grupul nostru PNL dorim să propunem în şedinţa următoare să 

iniţiem un proiect de hotărâre pentru amenajarea zonei. Este o zonă importantă 

pentru oraşul nostru, este imaginea oraşului pentru cei care tranzitează pe acolo. 

S-au făcut lucruri bune în oraşul acesta şi este păcat ca să fie stricată imaginea 

oraşului din cauza acelui acostament şi a problemelor pe care le au oamenii. 

Consider că şi aici ar trebui într-una din următoarele rectificări bugetare să 

prindeţi şi această iniţiativă, acest proiect şi cred eu că trebuie să fie un proiect 

mai amplu care să includă de la înlocuirea conductei cu apă care este foarte 

veche acolo şi cred că ştiţi cu siguranţă, amenajarea de intrări în curţile 

oamenilor, amenajarea de şanţuri pluviale şi trotuare şi eventual amenajarea 

unei piste de biciclete. Deci este vorba că oamenii aceia acolo chiar au 

probleme.    

Dl. Predea Gheorghe : Dacă îmi permiteţi. 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Şi chiar dacă mergem oricare dintre noi acolo 

cred că vom fi luaţi la alergătură. Oricare dintre noi,  de la orice partid.  

Dl. Predea Gheorghe : Dacă îmi permiteţi. Dacă consultaţi lista de 

investiţii aprobată de către dumneavoastră o să observaţi că există în bugetul pe 
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anul acesta pentru finanţarea unui proiect cu privire la amenajarea unei piste de 

biciclete şi a unui trotuar de DN1A. Deci din acest punct de vedere există 

preocupare şi dumneavoastră aţi aprobat aceasta.  

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Este foarte bine. 

Dl. Predea Gheorghe : Cu privire la conducta de apă. Există la ora actuală 

în procedura de achiziţie a unui S.F. cu privire la schimbarea tuturor 

conductelor de apă la nivelul oraşului inclusiv… Domnu Voicu cred că şi 

inclusiv pe DN1A! 

Dl Voicu Ion : Acest studiu de fezabilitate pentru îmbunătăţire sistemelor 

de alimentare cu apă este în lista de investiţii pe care dumneavoastră aţi 

aprobato. Se referă de la foraj până la ultimul branşat care a rămas nereabilitat.    

Dl. Predea Gheorghe : Iar în momentul când se va trece la execuţia 

trotuarului atunci sigur că se vor amenaja şi ieşirile din curţi la fel cum am făcut 

în alte zone.  

Dl Dobrică Cristian :  Dar măcar acum să se pună balastru în gropile 

acelea pentru că sunt foarte mari. 

Dl. Predea Gheorghe : Vă daţi seama că noi o să găsim o soluție de 

ameliorare dar timpul… V-aţi dat seama. Adică dacă suntem practici şi 

profesionişti nu se putea face în perioada aceasta. Nu aveam cum. 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Şi ar trebui să includeţi aici nu doar un trotuar 

trebuie să includem acolo şi şanţ. Poate găsiţi o modalitate cum s-a făcut, ştiu 

eu…,  la Bacala, care să preia pentru că… 

Dl. Predea Gheorghe :  Şanţul e prea… 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Să ştiţi că intră apa în curţile oamenilor. Pe o 

mare parte din zonă terenul este înclinat dacă vă uitaţi. Nu numai la Lemar. Este 

vorba peste tot. 

[…] 

Dl. Predea Gheorghe :  Ce să vă spun. Este dificil… 

Dl Primar : La Lemar este noroi pe partea aceea pentru că opresc maşinile 

acelea grele să îşi ia cafeaua, mâncarea…  

Dl. Predea Gheorghe :  Da. Dar nu numai la Lemar este valabilă domnu 

primar.  

Dl Primar : Acolo este cel mai mare noroi. 

Dl. Predea Gheorghe : Nu. Ce se întâmplă. Când vom face acest trotuar şi 

această pistă de biciclete se va ameliora situaţia din zonă. 

Dl Croitoru Gabriel : În primul rând trebuie canalizare şi canalizări la… 

Dl. Predea Gheorghe : Noi avem proiect de canalizare şi la DN1A dar… 

[…] 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Trebuie începute cu lucrările din subteran. 

Înlocuirea conductei de apă, apoi canalizare şi… 

Dl Primar : Canalizarea este foarte greu de făcut acolo… 

[…] 

Dl Primar : Pentru că trec conductele de la Conpet, conductele de la gaze, 

cabluri electrice… 

Dl. Predea Gheorghe : Există proiect dar încă nu am obţinut avizele. 

[…] 
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Dl. Predea Gheorghe : Trebuie să ştiţi că pentru a face pe legislaţia 

actuală pentru a promova un  proiect trebuie cel puţin un an. Dacă anul acesta 

ne-am luat să facem  proiectul la anul putem să începem investiţia. Deci este 

exclus pentru că sunt atâtea etape… 

Dl Voicu Ion : Dacă nu sunt contestaţii la licitaţie. 

[…] 

Dl. Dincă Florin Ionuţ : Pentru început este bună şi asta. 

  Dl Isbăşoiu  Constantin declară  închise  lucrările  şedinţei ordinare de 

astăzi 27.03.2018.    

  

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR, 

               Dl Isbăşoiu  Constantin                                  Tudor  Florina-Neli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


