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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 
 

 

                                               

Încheiat astăzi 29.05.2018 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. 

185/24.05.2018 şi în scris prin Invitaţia nr. 7826/24.05.2018.  

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

Vişănoiu Daniela, dl. Gheorghe  Dumitru şi dl. Voicu  Ion.  

Şedinţa de consiliu este prezidată de dl. Lăcătuşu  Ioan care a fost ales în 

unanimitate de voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile aprilie  şi mai.  

Dl. primar supune aprobării proiectul ordinii de zi, acesta se aprobă în 

unanimitate de voturi.  
 

Se trece la primul punct al ordinii de zi : Aprobarea procesului-verbal al 

şedinţei extraordinare a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 10.05.2018. 

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 10.05.2018, care se 

aprobă în unanimitate de voturi. 
 

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

manifestărilor prilejuite de „Ziua 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 ştiţi evenimentul se organizează în data de 

16 şi 17 iunie. Prima parte se organizează la Casa de Cultură iar a doua parte la 

scena care a fost construită special. Există o comisie de organizare, avem 

experienţă în acest domeniu. În acest an fiind  50 de ani de la înfiinţarea oraşului 

va fi un eveniment mai special şi sper să participe cât mai mulţi cetăţeni. Domnul 

primar ne va da detaliile suplimentare. 

Dl. Primar : Legat de această aniversare sunt 50 de ani de la atestarea 

oraşului. În prima parte a zilei de 16 iunie sâmbătă la Casa de Cultură a oraşului 

Boldeşti-Scăeni va fi o manifestare festivă în care după cum vedeţi şi în proiectul 

ordinii de zi vom înmâna titlul de „Cetăţean de onoare” al oraşului Boldeşti-Scăeni 
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domnului doctor Scarlat Mihai Alin. Vor fi şi alte premieri celor care împlinesc 50 

de ani de la căsătorie; profesorilor, învăţătorii, educatorii care nu mai sunt în şcoală 

şi s-au pensionat. După care în jurul orei 12³º Şcoala Militară de Pompieri va veni 

cu un pluton şi vom depune coroane de flori la monumentul eroilor din Scăeni 

urmat de o defilare. După ora 13³º - 14ºº pe câmpul dintre Boldeşti şi Scăeni la 

acea scenă construită se va organiza spectacol. În prima seară până în jurul orei 

23ºº  iar  a doua zi pe 17 iunie duminica începând cu ora  13ºº până în jurul orei 

22ºº. Sperăm să vină cât mai multă lume. Ca surprize, ca să zic aşa, sau celebrităţi 

care vin să cânte avem în prima seară pe Mirabela Dauer şi pe Nico  iar a doua 

seară pe cântăreţul de muzică populară Constantin Enceanu. Restul programului îl 

organizăm şi îl completăm cu spectacolul oferit de copii de la şcoala noastră, de la 

Casa de Cultură. Mai vin şi de la patru localităţi care sunt învecinate cu oraşul 

Boldeşti-Scăeni  care vin să susţină manifestările organizate de sărbătorirea 

oraşului nostru. Este vorba de Plopu, Măgurele, Gornet şi Lipăneşti.   

Dl. Lăcătuşu  Ioan : Alte discuţii? 

Dl. Cardoşi Nicolae :  Dacă zona va fi ca şi altă dată cu comercianţi 

ambulanţi cu produse tradiţionale 

Dl. Predea Gheorghe : Da. 

Se desemnează, în unanimitate de voturi, la propunerea d-lui Predea 

Gheorghe, dl. consilier Dinu Nelu, dl. consilier Mihalcea Florea şi dl. consilier 

Cardoşi Nicolae în calitate de membri în comitetul de organizare a manifestărilor 

prilejuite de „Ziua oraşului Boldeşti-Scăeni”. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea manifestărilor prilejuite 

de „Ziua oraşului Boldeşti-Scăeni” se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

titlului de „Cetăţean de onoare” al oraşului Boldeşti-Scăeni domnului doctor 

Scarlat Mihai Alin. 

 Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Domnul Gheorghe Dumitru prezintă o succintă descriere a activităţii  

domnului doctor Scarlat Mihai Alin, precum şi a considerentelor pentru care merită 

să i se confere titlul de „Cetăţean de onoare” al oraşului Boldeşti-Scăeni. Totodată 

depune  curiculum vitae al acestuia. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de 

onoare” al oraşului Boldeşti-Scăeni domnului doctor Scarlat Mihai Alin se adoptă 

în unanimitate de voturi. 
 

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

anuale a oraşului Boldeşti-Scăeni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova” . 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 
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Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind  aprobarea cotizaţiei anuale a 

oraşului Boldeşti-Scăeni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul 

pentru Managementul Deşeurilor Prahova” se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

dezmembrarea unui teren situat pe strada Podgoriei. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl. Predea Gheorghe : Domnul Voicu. 

Dl. Voicu Ion : Este vorba de terenul care se află sub construcţia unde se află 

sediul UPC. Acest teren nu l-au avut cei de la  Igiena în proprietate, au vândut 

construcţiile. Ca să le poată înscrie în cartea funciară, noi am făcut dezmembrarea 

întregului lot a amprentei construcţiei la sol în vederea înstrăinării acestui teren de 

sub construcţie. 

 Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind  dezmembrarea unui teren situat 

pe strada Podgoriei se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

prin licitaţie publică a suprafeţei de 155,81  mp dintr-un imobil aflat în 

administrarea Liceului Tehnologic „Teodor Diamant” Boldeşti-Scăeni. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

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

suprafeţei de 155,81  mp dintr-un imobil aflat în administrarea Liceului Tehnologic 

„Teodor Diamant” Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

tarifelor minime pentru închirierea unor spaţii cu altă destinaţie decât cea de  

locuinţă, aparţinând domeniului public sau 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 : Având în vedere că aceste tarife erau aprobate din 

anul 2011 s-a impus ca acestea să fie actualizate la rata inflaţiei şi am introdus 

câteva activităţi care nu erau prevăzute în hotărârea anterioară. Din acest punct de 

vedere cred că nu sunt probleme, este vorba de venituri la bugetul local.  

 Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor minime pentru 

închirierea unor spaţii cu altă destinaţie decât cea de  locuinţă, aparţinând 

domeniului public sau privat al oraşului Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate 

de voturi. 
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Se trece la punctul 8 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 : Rectificarea constă în virare de credite între articolele 

şi alineatele din cadrul aceluiaşi capitol pentru buna funcţionare a activităţii.  

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 9 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind rectificarea 

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 : Rectificarea bugetară constă în suplimentarea 

deschiderii de credite în sumă de  2.850 lei pentru titlul asistenţă socială în vederea 

achitării drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale conform Deciziei 

Directorului  General al DGRFP Prahova. 

 Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind rectificarea 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 10 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind 

rectificarea 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 : Aceeaşi concluzie ca la proiectul anterior cu 

menţiunea că aici suma este de 1.150 lei.  

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind rectificarea 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 11 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:  
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Dl. Predea Gheorghe : Rectificarea constă în suplimentarea de veniturilor 

bugetului local cu sumele care au fost repartizate acestor două şcoli în valoare 

totală de 4.000 lei.  

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

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

voturi. 
 

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

încheierii acordului de reabilitare a drumurilor aparţinând oraşului Boldeşti-Scăeni 

ce vor fi utilizate de către S.C. AGRESORT MINERAL INVEST  SRL.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl. Predea Gheorghe :  Domnul Voicu. 

Dl. Voicu Ion : Este vorba despre cei care au exploatarea agregatelor lângă 

groapa de gunoi. Este vorba de drumul care intră din albia râului Teleajen până 

unde au sorturile şi din strada Poligonului pe unde iese cu materia rezultată în urma 

sortării. 

Dl. Biţă Paul :  Ce înseamnă acest acord? 

Dl. Voicu Ion : Acest acord înseamnă că ei au nişte obligaţii şi anume să le 

întreţină în stare de funcţionare şi totodată să nu se abată de la traseu. Adică nu 

trebuie să iasă din staţia de sortare cu anvelopele murdare, nu trebuie să depăşească 

tonajul iar pe drumurile de exploatare să nu facă alte drumuri… 

Dl. Predea Gheorghe :  Laterale. 

Dl. Voicu Ion : Prin păşune. Decât pe acel drum care este betonat şi să îl ţină 

în stare de funcţionare. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de 

reabilitare a drumurilor aparţinând oraşului Boldeşti-Scăeni ce vor fi utilizate de 

către S.C. AGRESORT MINERAL INVEST  SRL se adoptă în unanimitate de 

voturi. 
 

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

actualizarea devizului general al obiectivului de investiţii „Centru multifuncţional 

cultural-educaţional Boldeşti-Scăeni”.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general al 

obiectivului de investiţii „Centru multifuncţional cultural-educaţional Boldeşti-

Scăeni” se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

Strategiei de eficienţă energetică a oraşului Boldeşti-Scăeni 2018-2025.  

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 :  Domnul Voicu câteva cuvinte. 

Dl. Voicu Ion : Conform legii 121/2014 privind eficienţa energetică 

autorităţile locale care au o populaţie mai mare de 5.000 de locuitori sunt obligate 

să întocmească programe de eficienţă energetică. În condiţiile acestea sunt multe 

programe iar noi am abordat decât strategia privind eficienţa energetică şi planul 

de măsuri de implementare a acestei strategii. Prin această strategie suntem 

obligaţi, conform Tratatelor Uniunii Europene până în anul 2025 consumul de 

dioxid de carbon trebuie redus cu 20%. Pentru treaba asta strategia se referă la 

modul de acţiune şi la planul de măsuri în ce măsuri punctuale vom acţiona. Unul – 

energie regenerabilă, cu panouri fotovoltaice, cu panouri solare, la iluminat cu 

becuri tip led, anveloparea construcţiilor şi toate acestea şi măsurile care duc la 

reducerea consumului de dioxid de carbon. Pentru aceste  două studii am găsit şi 

posibilitatea ca bugetul local să fie degrevat în totalitate, deci ni le-a făcut o firmă 

care şi-au luat angajamentul… Deci cele două strategia şi planul de măsuri sunt 

documente absolut obligatorii ca să putem să accesăm fonduri europene pentru 

modernizarea iluminatului public. În condiţiile acestea această firmă a spus că fac 

şi planul de măsuri şi strategia iar banii o să îi ia din bugetul proiectului atunci 

când cererea de finanţare va fi aprobată. Dacă nu se aprobă au muncit degeaba. În 

aceste condiţii o să avem etapa a-II-a să aprobăm un studiu de fezabilitate pentru 

extinderea iluminantului public. Depunem cererea de finanțare şi în condiţiile 

acestea avem piesele acestea două pe care le aprobăm astăzi care sunt obligatorii, 

pentru că altfel nu este eligibil şi ei vor lua banii bugetul proiectului iar pe noi 

costându-ne doar munca care am depus-o ca să le dă datele.  

          Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de eficienţă 

energetică a oraşului Boldeşti-Scăeni 2018-2025 se adoptă în unanimitate de 

voturi. 
 

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

Planului de acţiune privind energia durabilă a oraşului Boldeşti-Scăeni 2018-2025.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl. Predea Gheorghe :  Domnul Voicu. 

Dl. Voicu Ion : Cele spuse anterior au fost pentru ambele documentaţii.  

          Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de acţiune 

privind energia durabilă a oraşului Boldeşti-Scăeni 2018-2025  se adoptă în 

unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 16 al ordinii de zi : DIVERSE 
 

1. Se prezintă cererea nr.7284/16.05.2018 prin care S.C. PRODARIA LAND 

S.R.L. reprezentata prin Manole Corina-Ramona, în calitate de administrator, 

asociat unic, cu domiciliul  în Ploieşti, str. Veronica Micle, nr.4, bl.F1A, et.1, ap.6, 
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judeţul Prahova, solicită închirierea unui spaţiu de minim 50 mp pentru 

deschiderea unui cabinet oftalmologic pe o perioadă nedeterminată. 

Se prezintă punctul de vedere al domnului Voicu Ion. 

Se trece la discuţii : 

Dl. Predea Gheorghe : Pentru această cerere momentan nu avem spaţiu. 

Iniţial fusese identificat spaţiul „sala de şedinţă” de la vechea primărie, însă pe 

aceasta o ţinem de rezervă întrucât pe perioada de iarnă dorim să mutăm activitatea 

Casei de Cultură  în acest spaţiu având în vedere […] 

Dl. Primar : Dacă se aprobă post de jandarmi […] 

[…] 

Dl. Predea Gheorghe : În momentul când vom identifica un alt spaţiu sau în 

condiţiile când vom lua în primire clădirea de la S.C. Egeea  atunci îi putem 

închiria acolo. 

Consiliul Local  este de acord cu punctul de vedere al executivului. 
 

2. Se prezintă cererea nr.7684/23.05.2018 prin care doamna Stan Elena-

Nicoleta cu domiciliul  în Boldeşti-Scăeni, Intr. Serei, nr.3, bl.23,sc.B, parter, 

ap.22, judeţul Prahova, solicită concesionarea a 10 mp teren din faţa 

apartamentului. Acesta îi este necesar pentru a-l împrejmui şi a întinde rufele 

pentru a evita furtul acestora. 

 Se trece la discuţii : 

Dl. Voicu Ion : Acolo noi avem o hotărâre de consiliu din 2009 pentru a 

concesiona aceste terenuri pentru construirea de balcoane. Pentru închirierea 

pentru construirea de alte spaţii… 

Dl. Predea Gheorghe : Dacă începem să dăm o să vină toată lumea. 

[…] 

Consiliul Local  nu este de acord cu iniţierea unui proiect de hotărâre pentru 

cele solicitate. 
 

3.  Dl. BreanăPetre-Dragoş : Revin cu rugămintea să refacem şi noi scările şi 

rampele de pe str. Petroliştilor. Anul trecut nu s-a realizat… 

Dl. Predea Gheorghe :  Le facem în regie proprie cu oamenii SPL-ului şi vor 

începe lucrările în cel mult o săptămână . 

Dl. BreanăPetre-Dragoş : Vă mulţumim. 
 

4. Dl. Croitoru Gabriel : Cu contestaţia pentru canalizare… 

Dl. Predea Gheorghe :  Cu canalizarea nu ne-a dat răspunsul. Astăzi trebuie 

să ne dea răspunsul pentru că astăzi a expirat termenul de 20 de zile de când 

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor trebuia să ne dea un răspuns. 

Urmează să vină. 

Dl. Croitoru Gabriel : Aşteptăm. 

Dl. Predea Gheorghe :  Da. 
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5. Dl. Primar : Eu vreau să vă spun că vineri este zi liberă şi se sărbătoreşte 

ziua copilului. Începând de vineri dimineață o să închidem tronsonul de pe Calea 

Unirii între Boldeşti şi Scăeni unde vor veni copii de la şcolile din oraş cu biciclete 

trotinete, role şi alte jocuri. Va fi şi un bufet de unde poate să îşi cumpere o 

îngheţată, o prăjitură. Dacă aveţi copii, nepoţi vă aşteptăm la plimbare la 

promenadă. Drumul va fi închis până  duminică la 00ºº.      
 

  Dl Lăcătuşu  Ioan declară  închise  lucrările  şedinţei ordinare de astăzi 

29.05.2018.    

  

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR, 

                   Dl Lăcătuşu  Ioan                                      Tudor  Florina-Neli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


