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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 
 

 

 

                                               

Încheiat astăzi 15.02.2018 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. 

45/12.02.2018 şi în scris prin Invitaţia nr. 2221/12.02.2018.  

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

Vişănoiu Daniela.  

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 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 ordinare a Consiliului Local din data 30.01.2018. 

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 30.01.2018, care se aprobă în unanimitate de 

voturi. 
 

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

schimbării denumirii unui obiectiv de interes local. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl. Predea Gheorghe : Având în vedere posibilitatea de a accesa fonduri 

nerambursabile pentru modernizarea Clubului de pe Aleea Clubului din oraşul 

nostru, în Axa 13 este denumirea de Centru Multifuncţional şi pentru a nu avea 

probleme am discutat cu un consultant de specialitate şi ne-a sugerat să facem 

această modificare.  În acest sens Clubul din Boldești se va transforma în Centru 

Multifuncţional aşa cum este prevăzut în proiectul de hotărâre.  

Dl Isbăşoiu  Constantin : Aveţi propuneri,  obiecţii? 
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Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind  aprobarea schimbării denumirii 

unui obiectiv de interes local se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

excedentului bugetar 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 : După cum aţi observat excedentul bugetar este format 

din excedentul buget pe anii 2016 şi 2017. De fapt acest excedent bugetar este 

utilizat în totalitate la obiectivele de investiţii pe care le vom realiza în anul 2018. 

În anexe, după cum aţi observat la şedinţa pe comisii, sunt toate obiectivele de 

investiţii care le-am propus, nu mai este necesar să le reiau.  

Dl Isbăşoiu  Constantin : Aveţi ceva de comentat, de adăugat? 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind  utilizarea excedentului bugetar al 

oraşului Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

bugetului  de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic „Teodor Diamant” oraşul  

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 : Pentru această unitate de învăţământ propunerea 

pentru Consiliul Local din partea executivului este să asigure în totalitate sursele 

de finanţare pentru anul şcolar 2017-2018 

Dl Isbăşoiu  Constantin : Aveţi ceva de adăugat? 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind  aprobarea bugetului  de venituri 

şi cheltuieli al Liceului Tehnologic „Teodor Diamant” oraşul  Boldeşti-Scăeni pe 

anul 2018  se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” oraşul 

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 : Aceeaşi concluzie. Am acoperit în totalitate necesarul 

de fonduri care este necesară şi la această şcoală  şi aici mă refer la cheltuieli 

materiale, deplasări, burse, etc. 

Dl Isbăşoiu  Constantin : Aveţi ceva de adăugat? 

 



3 

 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 

2018 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

bugetului  de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale Nr. 2 oraşul  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 : Şi pentru această unitate de învăţământ s-a asigurat 

funcţionarea în totalitate pentru întreg anul şcolar. 

Dl Isbăşoiu  Constantin : Aveţi ceva de adăugat? 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind  aprobarea bugetului  de venituri 

şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale Nr. 2 oraşul  Boldeşti-Scăeni pe anul 2018  se 

adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

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 : Pentru această Unitate de Asistenţă Medico-Socială 

propunerea pentru Consiliul Local este să asigurăm funcţionarea acesteia până în 

luna august inclusiv întrucât nu avem fonduri necesare pentru a asigura 

funcţionarea pentru întreg anul. Urmează ca în perioada următoare în baza 

contractului de asociere cu Consiliul Judeţean să obţinem, sperăm, diferenţa de 

fonduri pentru a asigura în totalitate până la sfârşitul anului funcţionarea. Au 

crescut foarte mult salariile în sănătate, începând cu luna Martie se dublează 

salariile. Standardul  de cost pe fiecare pacient a rămas cel vechi cu toate că am 

făcut demersuri  nu s-a modificat. De la Direcţia de Sănătate în condiţiile când 

trebuia să ne dea în jur de 10 miliarde lei vechi ne-a repartizat decât 5 miliarde lei 

vechi. Deci această diferenţă de 5 miliarde este necesară pentru a acoperi 

funcţionarea până la sfârşitul anului. Vedem cu economiile pe care le vom face în 

perioada aceasta, poate încasăm venituri în plus şi atunci o să facem rectificări şi o 

să discutăm.     

Dl. Cardoşi Nicolae :  Consiliul Judeţean ce opinie a avut vis-a-vis de 

cererea noastră să finanţeze…? 

Dl. Predea Gheorghe : Până acum nu avem nici un răspuns dar şi Consiliul 

Judeţean este o […] şi nu sunt situaţii favorabile ca să… 

Dl. Cardoşi Nicolae :  Şi trebuie să ne descurcăm cu ce avem. 
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Dl. Predea Gheorghe : Noi la ora actuală din bugetul local am asigurat 13 

miliarde lei vechi, DSP Prahova aloca până acum 10 miliarde iar anul acesta a 

alocat 5 miliarde, plus de la ei din venituri proprii din servicii, contribuţii, chirii în 

jur de 8 miliarde. În total sunt aproximativ 26 miliarde. Asta este situaţia, vedem. 

Dl Isbăşoiu  Constantin : Mai aveţi ceva de întrebat? 

Dl. Biţă Paul : În spital nu mai avem aparate care ar putea fi folosite de… 

Dl. Predea Gheorghe : Da domnu coleg. Avem, în bugetul este prins ca sursă 

de finanţare la venituri proprii prestări servicii care a estimat la 200 milioane lei 

vechi pe an. Noi am dat 13 miliarde în afară de aceşti bani. 

Dl Isbăşoiu  Constantin : Mai are cineva de pus întrebări? 

 Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea 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 8 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

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 Isbăşoiu  Constantin : Domnu viceprimar. 

Dl. Predea Gheorghe : Vreau să fac o prezentare scurtă a proiectului de 

buget al oraşului pe anul acesta. Anul acesta estimăm că vom încasa venituri în 

valoare de 19.939.640 lei. Ca să aveţi o imagine, în anul 2017 când am aprobat 

bugetul am estimat venituri de 29.298.000 lei. Asta înseamnă că sunt cu 24 

miliarde lei vechi mai puţin. Această diferenţă de sumă provine din impozitul pe 

venitul global care s-a diminuat la 16% pentru că nu a fost contestat în totalitate şi 

o parte însemnată din impozitul pe teren, pentru că s-a schimbat Codul Fiscal, prin 

care nu se mai impozitează 400 mp curți-construcții la terenurile care erau de altă 

categorie de folosinţă. În aceste condiţii am asigurat funcţionarea instituţiei la toate 

capitolele până în luna octombrie. În trimestrul patru avem asigurate la minimul 

necesar cheltuielile materiale, mă refer la perioada de iarnă la iluminatul public, la 

consumul de gaze, etc. Însă sperăm ca pe perioada aceasta să mărim încasările. 

Toate aceste sume de bani sunt folosite în secţiunea de funcţionare. Pentru 

secţiunea de dezvoltare în anul 2018 am folosit excedentul bugetar care l-am 

aprobat la proiectul anterior, s-a observat cifrele pe care le-am propus. De 

asemenea acest buget prevede şi lista de investiţii. Lista de investiţii este identică 

cu lista la excedentul bugetar. 

Dacă vreţi să vorbim de investiţiile importante de anul acesta, în principal 

investiţia care o aşteptăm foarte mult este canalizarea care în faza actuală este în 

perioada de licitaţie. Astăzi a fost termenul pentru depunerea tuturor ofertelor. S-a 

încheiat şi urmează ca în perioada următoare să înceapă evaluarea acestora. Eu sper 

dacă nu există nici o contestaţie atunci în luna Mai-Iunie să începem lucrarea de 

canalizare pentru că finanţarea este asigurată… 
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Dl. Dobrică Cristian : Şi unde? 

Dl. Predea Gheorghe : Începem din Balaca. 

[…] 

Dl. Predea Gheorghe : Depinde cine câștigă. Dacă constructorul are 

suficiente echipe atunci începe din mai multe direcţii. Noi am estimat că anul 

acesta putem să plătim în jur de 40 miliarde, o sumă pe care constructorul nu poate 

să o cheltuiască decât dacă… domnul Petrişor poate să ne spună pentru că are 

experienţă. 

Dl. Petrisor Aurel : Poate să facă o societate care are cel puţin 7 formaţii ca 

să bage 24 m.l. pe echipă. 

Dl. Predea Gheorghe : Da. Deci aici este problema. Aceasta este cea mai 

importanţă investiţie, restul sunt lucrări „în continuare” care urmează să le 

finalizăm. Avem o serie de lucrări după cum aţi văzut în anexa lista de investiţii şi 

sperăm să nu avem probleme. Alte întrebări? Aş putea să vă citesc lista dar…  

Dl Isbăşoiu  Constantin : Mai aveţi întrebări? 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2018 se adoptă în unanimitate de 

voturi. 
 

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi : DIVERSE 

Dl. Cardoşi Nicolae :  Am discutat şi la şedinţa pe comisii cu privire la 

acestea dese întreruperi a furnizării energiei electrice. Nu mai târziu de ieri cred că 

au fost 20 de întreruperi în zona unde locuiesc eu. Nu este un fenomen izolat. Este 

o practică, nu ştiu ce se întâmplă. Foarte dese întreruperi de curent pe zona de Nord 

a oraşului. Nu ştiu în celelalte zone. 

Dl. Croitoru Gabriel : Şi în Sud. 

Dl. Predea Gheorghe : Tot oraşul a fost ieri. 

Dl. Cardoşi Nicolae :  Cred că ar trebui ca la nivelul primăriei, în mod 

instituţional, să se formuleze o adresă către furnizor şi să ne explice şi nouă care 

sunt cauzele acestor dese întreruperi de energie electrică şi să fie de bună credinţă 

şi când mai au intervenţii şi când mai fac aceste întreruperi să fie anunţată 

primăria, să se publice un anunţ pe site-ul primărie sau prin afişare stradală ca să 

cunoască lumea… 

Dl. Predea Gheorghe : Domnu coleg ideea este în felul următor. În 

momentul când sunt opriri planificate este una când sunt avarii… Aici… 

Dl. Cardoşi Nicolae : Vorbesc de opririle planificate. Măcar opririle 

planificate. 

[…] 

Dl. Predea Gheorghe : Am avut situaţie când Electrica a comunicat la 

primărie că pe un anumit sector şi pe o anumită perioadă de timp se întrerupe 

curentul pentru revizie. În special comunică la primărie când întrerupe energia 

electrica la pompele de apă de la Lipăneşti. Atunci cu siguranță este planificată dar 
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sunt situaţii când este avarie şi mă sună cei de la pompe că nu mai au curent. Dar 

facem o adresă…     

Dna Cărpuşor Sanda : Dar se întâmplă prea des. 

[…] 

Dl. Cardoşi Nicolae :  Eu am sunat şi de fiecare dată o altă explicaţie mi s-a 

dat. 

[…] 

Dl. Cardoşi Nicolae : De la […]  la ciorile păsări care au rupt cablurile… 

Dna Cărpuşor Sanda : Da. 

Dl. Predea Gheorghe : S-au întâmplat. 

Dl. Cardoşi Nicolae : Altă dată zăpadă abundentă. 

Dna Cărpuşor Sanda : Vânt puternic. 

Dl. Cardoşi Nicolae : Şi au mai fost avarie cauzate de furturi de componente 

din reţeaua electrică. Şi câte şi mai câte. 

[…] 

Dl. Predea Gheorghe : Facem o adresă şi sper că… Noi răspunsul îl 

anticipăm. 

[…] 

Dna Cărpuşor Sanda : Dar măcar îl facem oficial. 

Dl. Predea Gheorghe : O să facem o adresă. 

Dl. Cardoşi Nicolae :  A două chestiune. Să le comunicăm colegilor care nu 

au fost marţi la comisia din centru că ne-am întrunit şi a venit şi domnul Gârbea, au 

fost şi colegii consilieri de la toate formaţiunile politice. Nu s-a ajuns la nici o 

concluzie pentru că nu acesta era scopul comisiei. Ne-am deplasat la faţa locului, 

am observat situaţia din teren şi cu explicaţiile domnului Voicu, solicitarea noastră 

către domnul Gârbea a fost să vină cu un proiect, un plan, cu o propunere concretă 

cu ce vrea să facă acolo, cum să arate imobilul respectiv… 

Dl. Predea Gheorghe : Astfel încât să avem siguranţa că  dacă vindem acest 

teren se va face şi construcţia. M-am gândit la o soluţie, în condiţiile când aprobaţi 

vânzarea acelui teren, să punem o clauză suspensivă în condiţiile când nu 

realizează clădirea să reziliem contractul. Exact cum erau clauzele când se făcea 

privatizarea. Avem soluţia juridică.   

[…] 

Dl. Predea Gheorghe : Urmează dacă vine cu proiectul  să analizăm… 

Dl. Cardoşi Nicolae :  A promis că vine cu planşe… 

Dl. Predea Gheorghe : Eu m-am exprimat că nu sunt un fan al vânzării 

acestui teren, că dacă face chestiunea acesta şi există acest angajament că face într-

un anumit termen şi că acolo nu va construi şi rămâne spaţiu verde… 

Dl. Cardoşi Nicolae :  Următorul pas va fi scoaterea din domeniul public şi 

introducerea în domeniul privat ca să putem să… 

Dl. Predea Gheorghe : Da. În momentul când  avem proiectul.  

Dl Isbăşoiu  Constantin : Dar după modul care ne-a tratat până acum şi 

modul în care a făcut acolo nu ar merita. 
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  Dl. Cardoşi Nicolae :  Am pus problema şi aşa să ştiţi. I-am spus că oamenii 

sunt nemulţumiţi de felul în care arată clădirea acum plină de şobolani, de cuiburi 

de păsări. A spus ce a spun şi în şedinţa în care s-a prezentat că până a cumpărat 

toate loturile nu a putut să… 

[…] 

  Dl Isbăşoiu  Constantin : Şi acum forţează nota pentru că dumnealui a spus 

că nu îi dă voie legea construcţiilor sau … 

  Dl. Predea Gheorghe : Urbanismul, prin PUG nu ii dă voie să construiască 

mai mult de 65%. 

  Dl Isbăşoiu  Constantin : Aşa este? 

  Dl. Predea Gheorghe : Da. Aşa este. Am verificat. 65% poţi să construiești 

din suprafaţa de teren pe care o ai. În momentul când există proiectul în contractul 

de vânzare-cumparare se stipulează că această construcţie va trebui să se realizeze 

în termen de 3 ani, un exemplu, iar în condiţiile când nu se realizează construcţia 

se reziliază contractul.  

Dl. Croitoru Gabriel : Neapărat să îşi facă şi locuri de parcare. 

Dl. Cardoşi Nicolae :  A spus că în curtea din spate. 

  Dl. Predea Gheorghe : În momentul când se autorizează construcţia, în 

funcţie de tipul construcţiei este un anumit număr de locuri de parcare. Dacă 

construiești o casă nu ai nevoie de parcare. 

  Dl Isbăşoiu  Constantin : Poate face o parcare subterană. 

  Dl. Croitoru Gabriel : Asta este. Să îi punem în vedere să îşi bage în proiect. 

[…] 

   Dl. Predea Gheorghe : Este prevăzut de legislaţie. Nu îţi dă voie să 

construieşti dacă nu ai un anumit număr de locuri de parcare. 

[…] 
 

  Dl Isbăşoiu  Constantin declară  închise  lucrările  şedinţei extraordinare de 

astăzi 15.02.2018.    

  

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR, 

               Dl Isbăşoiu  Constantin                                  Tudor  Florina-Neli  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


