ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES –VERBAL

Încheiat astăzi 27.02.2018 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.
52/22.02.2018 şi în scris prin Invitaţia nr. 2854/22.02.2018.
La lucrările şedinţei mai participă: d-na secretar Tudor Florina Neli, d-na
Vişănoiu Daniela şi dl. Voicu Ion.
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.
În lipsa domnului primar, domnul viceprimar propune aprobarea introducerii
unui punct pe ordinea de zi ( Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de
ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului
oraşului Boldeşti-Scăeni pentru anul 2018 ) acesta se aprobă în unanimitate de
voturi.
Dl. viceprimar 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 extraordinare a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 15.02.2018.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate.
D-na secretar Tudor Florina Neli supune la vot procesul-verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 15.02.2018, care se
aprobă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:
Dl Isbăşoiu Constantin : Domnu viceprimar.
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Dl. Predea Gheorghe : Contractul de asistenţă juridică cu cabinetul de
avocatură a expirat, în acest sens ţinând cont că avem foarte multe procese pe rol
având ca obiect legile fondului funciar se impune ca aceste servicii să fie efectuate
de către un specialist în acest domeniu. În acest sens vă rugăm să aprobaţi acest
proiect de hotărâre.
Dl. Cardoşi Nicolae : Cam ce sume s-au achitat în anii anteriori pentru
aceste servicii domnule viceprimar?
Dl. Predea Gheorghe : 2.700 lei lunar.
Dl. Cardoşi Nicolae : În jur de 30.000 – 32.000 lei anual.
Dl. Predea Gheorghe : Fără TVA 2.700 lei lunar, cu TVA în jur de 3.000 lei.
Dl. Cardoşi Nicolae : Nu ar fi mai convenabil să înfiinţăm un post de
consilier juridic la nivelul primăriei?
Dl. Predea Gheorghe : Discutăm pentru viitor.
Dl. Cardoşi Nicolae : Pentru că mă gândesc că un consilier juridic ar putea
să facă deopotrivă şi activitate de reprezentare în instanţă cât şi activitate specifică
la nivelul primăriei, mai ales că nu este vorba de cauze deosebit de complicate.
Majoritatea am observat că 144 din cele aflate pe rol sunt cu privire la înlocuirea
amenzii contravenţionale cu muncă în folosul comunităţii. […]
Dl. Predea Gheorghe : Nu excludem această idee. Pentru viitor ne vom
gândi…
Dl. Cardoşi Nicolae : Cred că ar fi mai util să avem un consilier juridic al
primăriei în viitor.
Dl. Predea Gheorghe : Da.
Dl. Isbăşoiu Constantin : Mulţumesc! Mai aveţi de completat ceva, cineva?
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de
servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare se adoptă în unanimitate
de voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru modificarea
contractului de concesiune nr. 15331/29.09.2017.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:
Dl. Predea Gheorghe : Este vorba de contractul cu PFA-ul acela care i-am
concesionat terenul pe Intrarea Pieţii. Din cauză că are I.I. nu poate înregistra
contractul la cadastru şi atunci am găsit soluţia să facă pe persoană fizică care
reprezintă I.I.. Aşa am găsit o soluţie cu cadastru şi de aceea modificăm în acest
sens.
Dl Isbăşoiu Constantin : Aveţi întrebări?
Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru modificarea contractului de
concesiune nr. 15331/29.09.2017 se adoptă în unanimitate de voturi.
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Se trece la punctul 4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind modificarea
statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului BoldeştiScăeni.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:
Dl. Predea Gheorghe : După cum aţi observat în referatul întocmit de
domnul primar este vorba de postul de consilier personal al acestuia căruia se
modifică nivelul de studii având în vedere că o persoană de la starea civilă dna Niţă
Elena a ieşit la pensie obligatoriu iar persoana angajată în locul dânsei nu a reuşit
să o înlocuiască. Am ajuns la concluzia că mai este nevoie să o mai ţinem pe dna
Niţă Elena încă cel puţin 6 luni când această persoană să poată să preia în condiţii
optime această activitate. În aceste sens se propune modificarea nivelului de studii
superioare la studii medii.
Dl Isbăşoiu Constantin : Aveţi ceva de adăugat?
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al
aparatului de specialitate al primarului oraşului Boldeşti-Scăeni se adoptă în
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 5 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 l-aş invita pe
domnul Voicu pentru că dânsul este cel care a făcut documentaţia în baza
amenajamentului pastoral pe care Consiliul Local l-a aprobat într-o şedinţă
anterioară.
Dl. Voicu Ion : În mare o să vă spun despre ce este vorba. În cursul anului
2017 s-a întocmit amenajamentul pastoral cu pajiştile pe care le avem în
proprietate conform legii. Prin acest amenajament pastoral sunt anumite condiţii în
care se face închirierea. Închirierea se face prin atribuire directă crescătorilor de
animale din localitate care au animale înscrise în Registrul Naţional al
Exploataţiilor şi în anumite condiţii. Noi avem trei pajişti una în partea de Nord a
localităţii din str. Poienilor unde avem cea mai mare suprafaţă, vreo 36 ha, la
„Pompieri” şi la „Staţia de epurare”, suprafeţele le-am scos de la închirieri şi mai
avem izlazul comunal între Boldeşti şi Scăeni care o parte este în intravilan şi
extravilan. Pentru asta sunt nişte probleme deosebite în sensul că cei care trebuie să
păşuneze pe aceste pajişti trebuie să respecte anumite condiţii. Trebuie să facă şi
nişte lucrări de îmbunătăţire, de ameliorare care trebuiesc cuantificate în bani. Din
preţul contractului care este după părerea mea destul de mare se scad aceste lucrări
care se fac de către chiriaşi. O să fie o problemă deosebită cu privire la actele pe
care să le depună care vor sta la baza controlului Curţii de Conturi să verificăm…
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Dl. Predea Gheorghe : Cheltuiala pe care aceştia au făcut-o acolo.
Dl Isbăşoiu Constantin : Să o justifice.
Dl. Voicu Ion : Şi totodată sunt anumite restricţii în privinţa numărului de
animale care trebuie să păşuneze pe acea pajişte. Adică nu trebuie să fie mai puţin
de 0,3 unităţi vită mare, adică de vacă care are echivalentul a 7 oi pe un hectar, dar
să nu depăşească conform amenajamentului 0,45. În condiţiile acestea numărul de
animale va fi foarte mic iar preţurile au ieşit în funcţie de cantitatea de iarbă care se
stânge după un hectar dacă ar fi cosită şi preţul stabilit de Consiliul Judeţean pe
anul 2018 nişte sume pe care le găsiţi acolo cam mari.
[…]
Dl. Predea Gheorghe : Cu alte cuvinte formula de calcul la care s-a ajuns în
acest proiect de hotărâre nu depinde de Consiliul Local Boldeşti-Scăeni. Este o
formulă stabilită prin amenajamentul pastoral cu coeficienţi stabiliţi de Consiliul
Judeţean Prahova de 0,1%. Deci nu depinde de noi să îl dăm mai jos sau mai sus.
Asta este cu alte cuvinte pe scurt. Şi în aceste condiţii domnu Voicu pentru…
Dl. Voicu Ion : Problema este în felul următor. Pentru primul an pentru
pajiştea din Nord, sunt vreo 36 ha, trebuie să plătească 155 milioane lei vechi pe
an dar unde nu are voie să păşuneze decât în jur de 100 de oi sau 15 vaci, la
„Pompieri” trebuie să plătească vreo 107 milioane lei vechi pe an unde trebuie să
păşuneze vreo 7 vaci sau vreo 50 de oi iar la „Staţia de epurare”…
Dl. Predea Gheorghe : Nu avem cereri acolo.
Dl. Voicu Ion : Preţul tot la fel. Începând cu anul II cel care închiriază este
obligat să facă lucrări de ameliorare. Dacă nu le face sunt condiţii de reziliere a
contractului. Dacă le face începând cu anul II se consideră că în urma acestor
lucrări cantitatea de iarbă pe hectar creşte şi se ajunge la anul dacă este tot preţul
acesta de 0,1% lei/Kg va ajunge la 200 milioane la Nord, la vreo…
[…]
Dl. Mihalcea Florea : Dar îi creşte producţia.
Dl. Lăcătuşu Ioan : Dar îi scade din chirie.
Dl. Voicu Ion : Îi scade lucrările care le face dar iarba este mai multă.
[…]
Dl. Voicu Ion : Lucrările principale sunt : trebuie să taie toţi mărăcinii,
trebuie să elibereze gunoaiele care sunt, să taie bălăriile pe care nu le pasc
animalele, să supraînsămânţeze…
[…]
Dl. Voicu Ion : Consiliul Local nu a avut nici o contribuţie la stabilirea
preţului.
[…]
Dl. Predea Gheorghe : Această chestiune am văzut-o şi la televizor, s-au
confruntat şi în zonele care au pajişti foarte multe cu oierii din zonă care făcu-se un
protest pe tema aceasta şi s-au dus la primărie că a pus primarul preţul. Asta este.
Dl. Voicu Ion : Şi apropo dacă tot a venit discuţia de pajişti vreau să vă aduc
la cunoştinţă că s-a modificat prin legea pajiştilor nu se mai dau autorizaţii de
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construire în intravilan pe terenuri care au categoria de pajişte, păşune şi toate
astea. Dacă aveţi pe titlul de proprietate sau pe act de vânzare-cumpărare păşune,
pajişte, etc. nu se mai poate construi.
[…]
Dl. Predea Gheorghe : Condiţia este ca să aibă domiciliul în localitate…
[…]
Dl. Voicu Ion : De exemplu acum noi am scos trei păşuni la licitaţie şi în
cadrul localităţii nu sunt ofertanţi pentru toate trei se poate să vină prin licitaţie
crescători de animale din alte localităţi. Ca să poată să fie exploatate.
Dl Isbăşoiu Constantin : Dar sus acolo la Pompieri mai are şi Izvoarele în
continuare suprafaţă?
Dna Secretar : Nu este vorba de Pompierii de la Seciu…
[…]
Dna Secretar : Primăria nu are păşune pe Seciu.
[…]
Dl Isbăşoiu Constantin : Ştiu că acum vreo 10 ani, nu vă aduceţi aminte că
a dat 30 de hectare în Seciu şi vreo 60 hectare la Izvoare? Pe undeva pe Seciu.
Dna Secretar : Acelea s-au dat pentru punere în posesie.
Dl. Voicu Ion : Acelea sunt puse în posesie.
Dna Secretar : Adică s-au dat ca izlaz pentru punere în posesie.
Dl Isbăşoiu Constantin : Nu izlaz, deci a fost pentru legea fondului funciar.
[…]
Dl. Predea Gheorghe : Da. Cam asta este situaţia
Dl Isbăşoiu Constantin : Mai aveţi discuţii?
Dl. Cardoşi Nicolae : O singură remarcă vreau să fac. Având în vedere
condiţiile extrem de restrictive cât şi preţul exorbitant pus în sarcina celor care
doresc să închirieze păşuni nu pot fi de acord cu un asemenea proiect de hotărâre şi
voi vota în consecinţă.
Dl Isbăşoiu Constantin : Mai aveţi ceva de discutat, mai este cineva care să
aibă vreo opinie?
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind închirierea pajiştilor situate în
domeniul privat al oraşului Boldeşti-Scăeni se respinge cu 9 voturi pentru şi
8 voturi împotrivă ( 3 voturi împotrivă domnii consilieri : Biţă Paul, Petrişor
Aurel şi Cardoşi Nicolae şi 5 voturi abţineri domnii consilieri : Dincă FlorinIonuţ, Dobrică Cristian, Isbăşoiu Constantin, Tănăsescu Stelian-Horaţiu şi Breană
Petre-Dragoş ).
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind încetarea,
prin reziliere, a contractului de închiriere nr. 13625/15.09.2016.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
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Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind încetarea, prin reziliere, a
contractului de închiriere nr. 13625/15.09.2016 se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a 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 : Proiectul de hotărâre a fost iniţiat de colegul nostru
domnul consilier Cardoşi. Să ne spună câteva cuvinte.
Dl. Cardoşi Nicolae : Pe marginea acestui proiect de hotărâre am constatat
că actualul Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Local este
depăşit, neactualizat cu ultimele modificări legislative. Am considerat oportun să
aduc laolaltă prin acest proiect de hotărâre majoritatea reglementărilor care vizează
activitatea şi funcţionarea Consiliului Local şi am considerat că ar fi un instrument
util pentru toţi consilierii locali să găsească în acelaşi loc în mod unitar prevederi
din mai multe acte normative cum ar fi Legea nr.215/2001 – legea administraţiei
publice locale, Legea nr.393/2004 – privind Statutul aleşilor locali şi O.G.
nr.35/2002 – privind Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale şi am mai făcut şi trimiteri la prevederile legale în materie de
incompatibilităţi şi interdicţii.
Faţă de forma care a fost prezentă în dezbaterea pe comisii am adăugat
atribuţiile Consiliului Local care sunt prevăzute în art.38 din Legea nr.215/200.
Omisesem să adaug aceste atribuţii de aceea şi renumerotarea articolelor s-a făcut.
Vă rog să aprobaţi acest proiect de hotărâre dacă consideraţi oportun şi
necesar.
Dl Isbăşoiu Constantin : Mai aveţi întrebări?
Dl. Predea Gheorghe : Ce vroiam să spun eu… Da, proiectul este util, era
necesar. Proiectul întruneşte condiţiile legale. Ştiţi că a fost făcută publicitatea timp
de 30 de zile pe site-ul primăriei, deci din acest punct de vedere este ok şi eu
propun aprobarea.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului Boldeşti-Scăeni se adoptă
în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind însuşirea
apartenenţei la domeniul privat al oraşului Boldeşti-Scăeni a două terenuri.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:
Dl. Predea Gheorghe : S-a discutat în comisii. Cred că nu sunt probleme.
Dl Isbăşoiu Constantin : Da. Sunt probleme? Nu sunt, da?
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Dl. Cardoşi Nicolae : Domnu Voicu o singură precizare am. Pentru
situaţia…
Dl. Voicu Ion : Cel de pe str. Podgoriei?
Dl. Cardoşi Nicolae : Da. Văd aici în legendă că există o…
[…]
Dl. Cardoşi Nicolae : Înseamnă că restul ce nu este haşurat…
Dl. Voicu Ion : Restul este al nostru. Da. Pe o parte avem piaţa şi pe o parte
este sub construcţia unde este UPC-ul acum.
Dl Isbăşoiu Constantin : Mai sunt întrebări?
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind însuşirea apartenenţei la domeniul
privat al oraşului Boldeşti-Scăeni a două terenuri se adoptă în unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind modificarea
şi completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 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 : Domnu Voicu să ne spuneţi câteva cuvinte.
Dl. Voicu Ion : Este vorba de străzile din localitate. Este o Hotărâre de
Guvern din 2001 unde atunci s-au făcut dovezile patrimoniului localităţii şi acolo
scrie că avem 47 de străzi asfaltate, 40 de străzi de pământ şi 3 de ciment fără să fie
evidenţiate pe nume, cum se numesc. În condiţiile în care sunt fonduri europene
pentru anumite investiţii care se pot finanţa din aceste fonduri una din condiţii este
ca terenul respectiv să fie înscris în cartea funciară. Pentru aceasta noi am făcut
măsurători pentru toate străzile din localitate aflate în patrimoniu localităţii, în
afară de drumurile judeţene care aparţin de Consiliul Judeţean. În urma acestor
măsurători a trebuit să modificăm hotărârile de consiliu cu străzile deoarece acum
au reieşit exact la centimetru ca şi lungime, ca şi lăţime, ca şi suprafaţă. Condiţie
obligatorie este ca să poată fi înscris în cartea funciară şi pentru treaba aceasta
trebuie hotărâre de consiliu în sensul acesta să le depunem la Oficiul de Cadastru,
să le înscriem în cartea funciară urmând ca după ce măsurăm şi incintele să
promovăm Hotărâre de Guvern.
Dl Isbăşoiu Constantin : Mai aveţi întrebări?
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea
Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Boldeşti-Scăeni
se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru
modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
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Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:
Dl. Predea Gheorghe : În principal este vorba de modificarea hotărârii prin
care am scos la concesionat terenul de 6208 m.p. în zona Mucava. Acest teren a
fost scos la concesiune prin licitaţie publică şi nu s-a prezentat nici un ofertant. Mai
sunt ofertanţi care ne-au reproşat că este supraevaluare cum am stabilit în
hotărârile anterioare. În această situaţie am angajat un expert evaluator care a făcut
expertiză atât pentru varianta vânzării cât şi pentru varianta concesiunii. În baza
acestei expertize executivul propune modificarea vechii hotărâri de consiliu cu
noul proiect de hotărâre în sensul ca să se aprobe concesiunea la preţul de 2,77
€/m.p. Cam astea sunt.
Dl Isbăşoiu Constantin : Aveţi întrebări?
Dl. Cardoşi Nicolae : Două chestiuni. Unu nu avem şi noi raportul de
evaluare întocmit de doamna expert ca să putem să apreciem şi doi reducerea
redevenţei iniţiale la sub jumătate din nivelul aprobat de acest consiliu mi se pare
eronată şi apreciez că s-ar fi putut pleca de la jumătate din redevenţa iniţial
aprobată. Ca să scădem direct la valoarea redevenței din raportul de evaluare ar
însemna să renunţăm la posibilitatea încasării unor sume de bani mai mare.
Dl. Predea Gheorghe : Este şi varianta aceasta dar este şi varianta ca să nu
încasăm nici un ban, s-ar putea chiar şi cu 2,77€ nu este siguranţa că îl
concesionăm. Deci nu avem siguranţa pentru care ştiţi toată lumea în ce situaţie
este terenul acela. Cum apreciaţi acum, eu v-aş ruga să aprobăm. Cu privire la
raport dacă doriţi îl puteţi studia şi acum dacă vreţi.
Dl Isbăşoiu Constantin : Mai aveţi întrebări?
Dl. Predea Gheorghe : Dacă mai sunt întrebări o să aducă raportul şi o să
constatăm preţul că este acesta de 2,77€. Nu domnu Voicu, acesta este preţul?
Dl. Voicu Ion : 2,77€.
Dl. Predea Gheorghe : Cel din evaluare, nu?
Dl. Voicu Ion : Da.
Dl. Predea Gheorghe : Exact. Da.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale
Consiliului Local se adoptă cu 15 voturi pentru şi 2 voturi abţinere (domnii
consilieri : Petrişor Aurel şi Cardoşi Nicolae).
Domnul consilier Vasile Adrian cerere permisiunea să se retragă din sală..
Consiliul Local este de acord ca domnul Vasile Adrian să se retragă din
sală.
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
actualizarea Devizului general al obiectivului de investiţii „Gospodărie de apă
Seciu, oraş 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 Isbăşoiu Constantin : Întrebări?
Dl. Predea Gheorghe : După cum aţi observat suma care este diminuată faţă
de devizul iniţial aprobat este foarte mică însă ţinând cont că finanţarea acestui
obiect de investiţii este din fondurile PNDL-ului aceştia ţin foarte mult ca sumele
să fie exacte. În acest sens s-a iniţiat acest proiect de hotărâre prin care valoarea
contractului încheiat în urma licitaţiei este…
Dl Isbăşoiu Constantin : Spune de suma…
Dl. Predea Gheorghe : Aşa este domnu Voicu?
Dl. Voicu Ion : Este vorba că după ce se face licitaţia pentru executarea de
lucrări se actualizează Devizul General cu oferta care a fost declarată câştigătoare.
În condiţiile acestea a ieşit faţă de devizul iniţial o sumă mică. Adică practic
licitaţia s-a încheiat aproape de devizul general. Este vorba de vreo 50 de lei.
Dl. Predea Gheorghe : 69.
Dl Isbăşoiu Constantin : Mai aveţi întrebări?
Dl. Predea Gheorghe : Dacă finanţarea era din partea Consiliului Local nu
mai era necesară această modificare pentru că era suma foarte mică.
Dl. Voicu Ion : Noi trebuie să prezentăm la Ministerul Dezvoltării această
Hotărâre de Consiliu care aprobă Devizul General după obţinerea licitaţiei de
executare de lucrări.
Dl Isbăşoiu Constantin : Mai aveţi întrebări?
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizului general al
obiectivului de investiţii „Gospodărie de apă Seciu, oraş Boldeşti-Scăeni” se
adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului oraşului Boldeşti-Scăeni pentru 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 : Este vorba de actualul stat de funcţii, mai precis
actualele posturi din statul de funcţii, nici una în plus nici una în minus, cele care
sunt ocupate şi care sunt vacante. Nu am mai anexat statul de funcţii însă îl avem la
hotărârea anterioară în care am aprobat diminuarea condiţiilor de studii. În acest
sens vă rugăm să aprobaţi având în vedere că Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici solicită de urgenţă prezentarea lui. Vă mulţumesc!
Dl Isbăşoiu Constantin : Mai aveţi întrebări?
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului
Boldeşti-Scăeni pentru anul 2018 se adoptă în unanimitate de voturi.
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Se trece la punctul 13 al ordinii de zi : DIVERSE
1. - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local Isbăşoiu
Corneliu Ovidiu pe anul 2017.
- Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local Vasile
Adrian pe anul 2017.
2. - Se prezintă Raportul de activitate al comisiei de specialitate nr.3 pe anul
2017.
3. Se prezintă adresa către Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice
Furnizare S.A. nr. 2865/23.02.2018 cu privire la numeroasele întreruperi ale
curentului electric în oraşul Boldeşti-Scăeni.
Consiliul Local Boldeşti-Scăeni a luat la cunoştinţă.
4. Dl. Dincă Florin Ionuţ : Domnule preşedinte doar o singură chestiune
privitoare la sala de sport de la Liceu Teodor Diamant. Am observat că se află întro stare de uzură, de degradare, plină de igrasie, vestiarele aproape de nefolosit,
lipsă lumină în vestiare. Consider că este păcat dacă nu putem să ridică o altă sală
de sport în oraş măcar să întreţinem, să reabilităm şi să modernizăm ceea ce avem.
Mai cu seamă că sala aceea putea să fie utilă pentru activităţi sportive pentru copii
noştri. Poate s-ar iniţia cursuri de baschet, de handbal, de minifotbal. Avem
problema cu copii de la judo care se pregătesc în condiţii improprii şi ar putea să
meargă acolo. Consider că ar trebui iniţiat ceva, un proiect de dezvoltare, de
modernizare, de reabilitare al acestei săli.
Dl. Predea Gheorghe : Nu. De reparaţii.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Da, de reparaţii.
Dl. Predea Gheorghe : Acolo liceul a angajat un nou administrator. O să îi
pun în vedere să se ocupe de acest aspect, să facă o evaluare să vedem la ce costuri
se ridică. Să vedem şi dacă avem bani în buget fără nici o altă formalitate
procedăm la repararea acestuia. Adică în condiţiile când evaluarea va necesita o
sumă mare va trebui să aşteptăm o rectificare de buget şi în funcţie de prevederile
bugetare să alocăm aceşti bani.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Un loc din acesta ar putea fi foarte util.
Dl. Predea Gheorghe : Se poate.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : La un proiect mai amplu, mă gândeam şi la o
eventuală minitribună, mai intrat puţin în zona vestiarelor acolo dărâmat,
reamenajat…
Dl. Predea Gheorghe : Trebuie expertizarea clădirii, proiecte…
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Se poate face o evaluare. Este păcat că este spaţiu
acolo şi se propunea la un moment dat amenajarea unui teren dacă ţin minte.
Dl. Predea Gheorghe : Avem proiectul dar nu mai avem finanţarea.
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Dl. Dincă Florin Ionuţ : De ce mai cheltuim banii cu acela dacă sala este în
starea care este? Cred că asta ar trebui să ne preocupe prima dată.
Dl. Predea Gheorghe : Domnu coleg. Sunt două genuri de activităţi,
activităţi în sală şi activităţi în aer liber.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Da.
Dl. Predea Gheorghe : Am reținut ideea. Ideea este foarte bună. Încercăm să
găsim o soluţie.
Dl. Dincă Florin Ionuţ : Dacă se poate face ceva consider că este un lucru
foarte bun. Mulţumesc!
Dl Isbăşoiu Constantin declară închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi
27.02.2018.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dl Isbăşoiu Constantin

SECRETAR,
Tudor Florina-Neli
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