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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

 

PROCES –VERBAL 
 

                                              

 

Încheiat astăzi 25.09.2018 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. 

385/20.09.2018 şi în scris prin Invitaţia nr. 14470/20.09.2018.  

La lucrările şedinţei mai participă: dl primar, dna Tudor Florina-Neli- 

secretar, dra Dinu Elena-Alina- inspector, dl Voicu  Ion- șef birou urbanism. 

Şedinţa de consiliu este prezidată de dl Petrişor Aurel care a fost ales în 

unanimitate de voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile august şi septembrie.  

Dl primar propune aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a unui punct și 

introducerea a două noi puncte pe ordinea de zi, acestea se aprobă în unanimitate de 

voturi. 

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

acesta se aprobă în unanimitate de voturi.  
 

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

şedinţei ordinare a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 28.08.2018. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate. 

Dna secretar Tudor Florina-Neli supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

ordinare a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 28.08.2018, care se aprobă 

în unanimitate de voturi. 
 

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

reprezentanţilor Consiliului Local Boldeşti-Scăeni în comisiile pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii educaţiei în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

cu personalitate juridică de pe raza oraşului. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local Boldeşti-Scăeni în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii educaţiei în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu 

personalitate juridică de pe raza oraşului, se adoptă în unanimitate de voturi. 
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         Se trece la punctul 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 20/15.02.2018 privind utilizarea excedentului 

bugetar al oraşului Boldeşti-Scăeni. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 20/15.02.2018 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 modificarea  

statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Boldeşti-

Scăeni. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

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 aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construire trotuar şi 

piste pentru biciclişti pe Şoseaua Ploieşti-Văleni (DN1A), oraş Boldeşti-Scăeni”. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiţii „Construire trotuar şi piste pentru biciclişti 

pe Şoseaua Ploieşti-Văleni (DN1A), oraş Boldeşti-Scăeni”, se adoptă în 

unanimitate de voturi. 
 

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

Studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în 

suprafaţă de 1,20 ha situat pe strada Dealului.   

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate 

privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 1,20 ha 

situat pe strada Dealului, se adoptă în unanimitate de voturi.  
 

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

prin licitație publică a unui spaţiu situat în incinta Unităţii de Asistenţă Medico-

Socială Boldeşti-Scăeni. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

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

unui spaţiu situat în incinta Unităţii de Asistenţă Medico-Socială 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 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 Viceprimar: La rectificarea bugetară să dăm cuvântul dnei președinte al 

comisiei pentru activități economice să citească în sinteză în ce constă rectificarea. 

   Dna Cărpușor Sanda: Rectificarea bugetară a fost efectuată pentru 

secțiunea de funcționare a bugetului local și constă în suplimentarea cheltuielilor cu 

suma de 3.500 lei la capitolul învățământ pentru asistență socială în vederea 

achitării drepturilor elevilor cu cerințe educaționale speciale. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind rectificarea 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 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:  

   Dna Cărpușor Sanda: Rectificarea bugetară a fost efectuată pentru 

secțiunea de funcționare a bugetului local și constă în suplimentarea cheltuielilor cu 

suma de 18.500 lei la capitolul învățământ pentru asistență socială în vederea 

achitării drepturilor elevilor cu cerințe educaționale speciale; veniturile secțiunii de 

funcționare a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și 

subvenții astfel: - 500 lei venituri din închirieri și concesiuni, 500 lei alte venituri 

din prestări de servicii. 

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:  

   Dna Cărpușor Sanda: Rectificarea bugetară a fost efectuată pentru 

secțiunea de funcționare a bugetului local și constă în suplimentarea cheltuielilor cu 

suma de 13.000 lei la capitolul învățământ pentru asistență socială în vederea 

achitării drepturilor elevilor cu cerințe educaționale speciale; virări de credite între 

alineate în cadrul aceluiași capitol pentru bunuri și servicii asigurându-se buna 

funcționare a activității.  
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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:  

   Dna Cărpușor Sanda: Rectificarea bugetară efectuată pentru bugetul local 

constă în: I - reducerea veniturilor secțiunii de funcționare cu suma de 404.000 lei 

la câteva surse de venit, - reducerea cheltuielilor secțiunii de funcționare cu suma 

de 439.000 lei la anumite activități; II – virări de credite la secțiunea de funcționare 

între capitole; III – virări de credite la secțiunea de funcționare între alineate în 

cadrul capitolului locuințe, servicii de dezvoltare publică pentru cheltuieli cu bunuri 

și servicii; IV – suplimentarea veniturilor secțiunii de dezvoltare cu suma de 22.000 

lei la sursa venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor publice; V – 4.400 lei 

evidențierea în buget la capitolul transport a plăților efectuate în anii precedenți și 

recuperate în anul curent; VI – virări de credite între capitole, cifrele nu le citesc că 

au fost prezentate în sedința pe comisii. 

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 

actualizarea devizului general al obiectivului de investiţii „Modernizare strada 

Liceului”. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate: comisia nr.1 

cere discuţii în plen, comisia nr. 2 și comisia nr. 3 avizează favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

   Dl Viceprimar: Acesta fiind un nou proiect introdus pe ordinea de zi, îl 

rugăm pe dl Voicu să ne precizeze în primul rând urgența și în al doilea rând fondul 

problemei. 

   Dl Voicu Ion: Ordinea de zi s-a modificat din cauza faptului că până pe 1 

octombrie intenționăm să depunem o cerere de finanțare prin fonduri europene 

pentru infrastructură la transport, cultură și învățământ. Acest proiect cuprinde 

,,Modernizare strada Liceului”, devizul general a fost aprobat de către Consiliul 

Local în anul 2016, ca să depunem cerere trebuie să nu fie aprobarea mai veche de 

2 ani, între timp s-a modificat și structura devizului general și s-a modificat cota de 

tva și să îl aducem la zi. 

  Alte investiții care vor urma, vrem să depunem cerere pentru un corp cu 8 

săli de clasă la Şcoala Nr. 1 și o sală de servit masa, Modernizarea Clubului din 

parc, Modernizare trotuar pe strada Monumentului și acea pistă pentru biciclete și 

trotuar pe Șoseaua Ploiești-Văleni (DN1A). 

   Grupul de proiecte e obligatoriu să conțină atât din domeniul învățământ, 

cultură, cât și din infrastructură. […] 
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   Aceste două proiecte au fost introduse pe ordinea de zi pentru acest lucru. 

   Dl Viceprimar: Ni s-a comunicat acum câteva zile, prin consultantul care îl 

avem, că există șansa pentru finanțarea acestui proiect, de aceea l-am introdus la 

urgență. 

   Dl Voicu Ion: Încercăm să depunem cerere de finanțare și e posibil să mai 

avem o întrunire săptămâna aceasta. 

   Dl Viceprimar: Aceasta a fost chestiunea introducerii pe ordinea de zi. 

   Dl Dincă Florin-Ionuț: Noi nu suntem împotriva unui proiect care este în 

interesul comunității, este vorba de a fi informați și de a ști ca și consilieri locali, nu 

să venim și să nu știm nimic despre acel proiect de hotărâre. 

   Dl Viceprimar: Ați observat că pe fond este vorba de reactualizarea unui 

indicator. 

   Dl Dincă Florin-Ionuț: Aș propune când sunt cazuri din acestea să fim 

anunțați și ședința să fie mai târziu cu o jumătate de oră, fiecare vine la aceeași oră 

la 4 și ceva, are timp să studieze până la ora 5 și votează în cunoștință de cauză, așa 

mi se pare normal. Nu se pune problema, repet, să fim împotriva unor astfel de 

proiecte și obiective în interesul localității. 

   Dl Viceprimar: Am luat act de propunerea dânsului, urmează să analizăm.  

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

obiectivului de investiţii „Modernizare strada Liceului”, se adoptă în unanimitate 

de voturi. 
 

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

Hotărârii Consiliului Local  nr. 157/24.11.2015 privind aprobarea Strategiei de 

Dezvoltare Durabilă a Oraşului Boldeşti-Scăeni 2014-2020. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate: comisia nr.1 

cere discuţii în plen doar dacă mai este cazul, în condițiile în care dl Voicu mai are 

ceva să ne explice, comisia nr. 2 și comisia nr. 3 avizează favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

    Dl Voicu Ion: Toate proiectele care se depun spre finanțare la Uniunea 

Europeană trebuie să facă parte din Strategia de Dezvoltare a localității. Noi o avem 

aprobată până în anul 2020, iar atunci când am aprobat-o în anul 2015 nu am putut 

să prevedem absolut tot ce se va realiza. În aceste condiții, pista pentru biciclete pe 

Șoseaua Ploiești-Văleni nu era prinsă, a trebuit să completăm cu proiecte și cu 

aceste piste am extins puțin și pista de biciclete eventual și pe strada Bucovului și 

strada Victoriei dacă vor fi condiții și vom avea finanțe să creăm condiții și pentru 

bicicliști. 

    Dl Viceprimar: Strategia de Dezvoltare a localității să fie actualizată 

permanent în funcție de dinamica activității, a societății. 

    Dl Isbășoiu Constantin: Pe strada Victoriei avem spațiu pentru bicicliști? 

    Dl Voicu Ion: Pe strada Victoriei avem două trotuare, poate unul din ele, 

încercăm în funcție și de condițiile tehnice și de partea financiară, încercăm să 

dezvoltăm... 

      Dl Viceprimar: Este mai dificil să se facă pistă de biciclete la porțile 

oamenilor pentru că ies din curte și se întâmpla accidente, să fim realiști. […] 

     Dl Dincă Florin-Ionuț: De la trotuar către șosea parcă este o porțiune. 
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    Dna Cărpușor Sanda: Este riscant! 

    […] 

               Dl Voicu Ion: Trebuie să renunțăm la acei copaci. 

               Dl Viceprimar: Toate lucrările se fac și în funcție de condiția cetățenilor, 

dacă există o majoritate care țin în mod deosebit la spațiul verde, nu putem intra cu 

buldozerul…   

               […] 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului 

Local  nr. 157/24.11.2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a 

Oraşului Boldeşti-Scăeni 2014-2020, se adoptă în unanimitate de voturi. 

 

Se trece la punctul 14 al ordinii de zi : Diverse 
 

1. Se prezintă adresa nr. 13125/03.09.2018 prin care Primarul orașului 

Cheshinovo-Obleshevo, Republica Macedonia, dl Gorancho Krstev, adresează d-lui 

primar Bucuroiu Constantin invitaţia de a participa la Ziua Municipiului 

Cheshinovo-Obleshevo, în data de 21.09.2018. 

Se trece la discuţii: 

    Dl Viceprimar: Trebuie să validăm participarea dlui consilier local, 

Lăcătușu Ioan. 

Supusă la vot, Consiliul Local validează în unanimitate deplasarea în 

Republica Macedonia. 
 

          2. Se prezintă cererea nr. 14572/24.09.2018 prin care dl Bratu Traian, 

domiciliat în orașul Boldești-Scăeni, Calea Unirii, nr. 38B, bl. 7, etj. 3, ap. 11, 

solicită închirierea garajului ce se află în incinta terenului aferent fostului sediu al 

Primăriei, cu intrare din str. Podgoriei. 

Se trece la discuţii : 

    Dl Vasile Adrian : Având în vedere că nu are punct de vedere de la dl 

Voicu, vă propun tuturor să îl dăm cuiva, este bătaie mare pe garajul acesta. 

    Dl Dobrică Cristian: Te-ai abținut de două ori… 

               […] 

               Dl Dincă Florin-Ionuț: Îl păstrăm pentru necesitățile orașului. 

    Dl Viceprimar: Ideea este în felul următor, am mai avut cerere în acest 

sens, au fost respinse, să luăm în calcul că această hotărâre trebuie luată cu două  

treimi, în condițiile în care nu avem două treimi din Consiliul Local nu putem să 

adoptăm, aceasta presupune și votul colegilor de la PNL și PMP.  

    Dl Primar: E la diverse… 

    Dl Isbășoiu Constantin: Dacă o luăm și vom zice da, cei cărora le-am 

respins ce vor zice… 

    Dl Viceprimar: Ne vor înjura… 

    Dl Primar: Alte vremuri, alți oameni. 

    […] 

 

 3. Dl Isbășoiu Constantin: Justificarea faptului că s-a scos de pe ordinea de 

zi pentru ședința pe comisii, s-a scos de atunci, iluminatul, modernizarea 

iluminatului, de ce s-a scos? 
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     Dl Viceprimar: Am avut promisiuni de la consultantul care ne face 

documentația că până cel târziu, azi la ora 16:00 ne aduce documentația, nu ne-a 

adus-o și atunci nu avem ce să prezentăm. 

      În condițiile în care ne aduce mâine sau poimâine, vom face o ședință de 

îndată pentru a aproba acești indicatori pentru că trebuie să depunem proiectul tot 

până la 1 octombrie. 

      Dl Voicu Ion: Iluminatul este până la data de 18 octombrie, iar celelalte 

investiții de care v-am zis, până luni 1 octombrie.  

     […] 

     Dl Primar: Acela cu școala? 

     Dl Viceprimar: La fel, până la 1 octombrie. 

     Dl Voicu Ion: Acela cu școala până joi îl avem în totalitate. 

     Dl Primar: Vedeți, l-a scos și pe acela cu sălile de clasă. 

     Dl Tănăsescu Stelian Horaţiu: O întrebare dl Voicu, la acel cu sălile de 

clasă, este necesară sală de mese acolo? Prevede în proiect obligatoriu? 

     Dl Voicu Ion: Da. Din ce cauză, am gândit în ideea… 

     Dl Viceprimar: Dl profesor, le facem și le schimbăm destinația, nu 

aceasta este problema, să facem construcția acolo. Facem sală de lectură. 

     […] 

     Dl Voicu Ion: Sala de mese are o înălțime foarte mare care poate fi 

folosită, dacă nu se implementează programul de servire a unei mese calde, poate fi 

folosită în alte scopuri, sală de festivități. 

     Dl Tănăsescu Stelian Horaţiu: Știți de ce zic pentru că erau 10 săli de 

clasă sau 12 și se învăța într-un singur schimb, sala de mese nu are niciun… 

     Dl Primar: Dl consilier, așa vrea dna directoare. 

     Dl Tănăsescu Stelian Horaţiu: Schimbăm destinația. 

     […] 

     Dl Viceprimar: Facem clădirea și vedem noi… 

 

 4. Dl Dincă Florin-Ionuţ: Am o întrebare, vă rog să ne informați care mai 

este situația la UAMS Bodești-Scăeni? 

     Dl Viceprimar: Situția la UAMS Boldești-Scăeni este aceeași ca situația 

anterioară, în sensul că nu s-au plătit salariile decât în proporție de 48 % la 

secțiunea medicală și 16 % la secțiunea administrativă din lipsă de fonduri. La 

secțiunea medicală pentru faptul că stadiul de cost nu s-a modificat din 2010, iar în 

2016 s-a dat posibilitatea consiliilor locale să suplimenteze, să compenseze, pardon, 

să completeze aceste venituri. Consiliul Local nu are la ora actuală la partea 

administrativă, de asemenea Consiliul Județean și-a anulat parteneriatul. 

     Dl Primar: Promisiuni că vineri mai avem o ședință. 

     Dl Viceprimar: Dl primar în fiecare zi insistă, acum ultima informație este 

că vineri se va face parteneriat. Se pare că de la ultima discuție ne dădea 600000 

lei, acum ne dă 400000 lei, care este egal cu zero, adică nu ne dă niciun ban pentru 

că acești 400000 lei au fost luați în calcul la fundamentarea bugetului.  

     Dl Dincă Florin-Ionuț: La începutul anului… 
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     Dl Viceprimar: Da. Nu avem decât două alternative, am discutat cu șefa 

financiarului, în sensul să redimensionăm bugetul, să îl prognozăm altfel, să tragem 

de el, cu riscul de a lua o amendă pentru faptul că dacă nu prognozezi bugetul bine, 

legea spune că voi fi sancționat. S-ar putea să ajungem la concluzia că suportăm 

sancțiunea, urmează să găsim o soluție ca să putem plăti din acești 400000 lei. O 

altă variantă, care dl primar a venit cu ideea, este să amânăm ratele la credit până la 

sfârșitul anului. În octombrie vom face procedura, vom avea decât noiembrie, două 

luni, care înseamnă 90000 lei, în condițiile în care salarile la UAMS sunt 1 miliard 

jumătate pe lună. 

     Dna Cărpușor Sanda: Adică 150000 lei pe lună? 

     Dl Mihalcea Florea: Cei de la Consiliul Județean nu vor da niciodată… 

     Dl Primar: De aceea trag și de timp. 

     […] 

     Dl Viceprimar: Ideea este în felul următor, nefiind plătite salariile, fiind 

salariile restante, atunci sunt la zi și pot să plătească. 

     […] 

     Dl Viceprimar: În funcție de evoluția acestui fenomen, cred că în luna 

noiembrie vom veni în fața dvs. cu un proiect, redimensionarea activității acestui 

UAMS, în sensul că este foarte posibil să redimensionăm numai pentru cetățenii 

orașului nostru, în condițiile când Consiliul Județean nu ne sprijină. Vom face 20 

locuri, câți pacienți avem, redimensionăm personalul ca să putem să mergem mai 

departe. 

    Dl Isbășoiu Constantin: Feceți o întâmpinare la județ. 

    Dl Viceprimar: Am făcut zeci de întâmpinări. 

    Dl Primar: Noi am insistat să îl preia județul, ei l-au înființat. Ne-a dat ca 

răspuns și ne-a indicat să facem parteneriate cu celelalte localități din care sunt 

bolnavii. Ce parteneriat să fac cu Tătaru? Nu își iau salariile. Sau cu Salcia?  

    Dl Lăcătușu Ioan: Din Boldești câți avem? 

    Dl Primar: 20 

    […] 

    Dl Dincă Florin-Ionuţ: Dacă se poate și la angajați să se țină cont să 

rămână cei care sunt din Boldești-Scăeni.   

    Dl Primar: Cei care sunt din Boldești-Scăeni, normal.   

    Dl Viceprimar: Asemenea criterii înseamnă discriminare. 

    […] 

    Dl Mihalcea Florea: Nu poate fi un doctor din oraș dacă nu este de 

specialitate. 

    Dl Viceprimar: Cu privire la aprecierea asupra activității UAMS o poate 

face doar conducerea UAMS. De regulă ar fi bine să rămână cei mai buni, 

competenți. Totuși, sper să găsim o soluție. 

    Dl Isbășoiu Constantin: Este destul de greu și pentru personalul auxiliar să 

îngrijească.  

    Dl Viceprimar: Nu am fost în niciun an cum suntem în situația aceasta. 
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 5. Dl Dincă Florin-Ionuţ: Am depus o solicitare pe 11 octombrie dacă îmi 

amintesc bine.  

    Dna Cărpușor Sanda: Octombrie? 

              Dl Dincă-Florin Ionuţ: Septembrie, mă scuzați, solicitare privitoare la 

găsirea metodelor de combatere a buruienii ambrozia care face destul de multe 

probleme, ca să nu zic ravagii printre cetățeni, nu numai la Boldești-Scăeni, în toate  

localitățile și la Ploiești. Mă interesează dacă ați luat la cunoștință despre ea și care 

ar fi soluțiile.   

     Dl Viceprimar: Acest fenomen este la nivel național, în acest sens s-a 

adoptat și o lege și o Hotărâre de Guvern cu privire la normele de aplicare. În etapa 

actuală suntem în faza de a inventaria suprafețele de teren pe care se dezvoltă 

această plantă, avem funcționarul din primărie, inspectorul de mediu și de la 

registrul agricol care se ocupă de aceasta, urmând ca până la 30 octombrie sau 15 

octombrie, să comunicăm la Direcția Agricolă din Județul Craiova toate suprafețele 

acestea  care sunt, urmând, dacă mai e cazul, să luăm măsuri de cosire, erbicidare, 

urmând ca în primăvară, cunoscând foarte bine zonele în care se dezvoltă această 

plantă, prima oară trebuie să luam măsuri. Vă asigur că nu o să putem să luăm 

măsuri la nivelul întregii localități pentru că e cheltuiala foarte mare, o să luăm 

măsuri în zone în care există acces, dacă este pe câmp… Noi măsuri efectiv vom 

lua în zonele în care este circulație. 

     Dl Croitoru Gabriel: Pe lângă străzi, pe trotuare.      

     Dl Viceprimar: Care sunt zonele circulante o să luăm măsuri. Aceasta este 

situația cu ambrozia. Sunt nedumerit pentru că până acum nu a fost așa ambrozia 

aceasta…anul acesta a explodat așa… 

    Dna Cărpușor Sanda: A mai fost, dar nu i s-a acordat atâta atenție. 

    Dl Dincă Florin-Ionuţ: Sunt cetățeni, care știți sau nu știți, strâng liste de 

semnături și nu știu dacă le-au depus, cred că săptămâna viitoare vor veni să 

depună și o listă cu semnături, în acest sens. 

    Dl Viceprimar: Ce să facă în sensul acesta, nu am înțeles? 

    Dl Dincă Florin-Ionuţ: Prin care ei atrag atenția că au probleme deosebit 

de grave din cauza acestei plante. 

    […] 

    Dl Viceprimar: Primăria are obligația pe domeniul public, cele particulare 

avem obligația să îi înștiințăm. 

 

         6. Dl Biță Paul: Am înțeles că la nivel de județ s-au luat măsuri pentru 

reducerea numărului de porci mistreți, dacă aveți posibilitatea vă rugăm frumos să 

interveniți pe la județ poate intră și pe zona noastră. 

     […] 

     Dl Viceprimar: Dl primar, am înțeles din discuții neoficiale…  

     Dl Primar: S-a mărit numărul de vânat. Erau până acum 500, acum puteți 

să vânați 1000, vânătorii. 

     […] 
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7. Dl Vasile Adrian: O problemă mai am și eu să vă aduc la cunoștință, am 

înțeles că în Seciu, pe lângă școala veche există un parc de câini comunitari? 

    […] 

    Dl Viceprimar: Da, o casă particulară cu un amenajament ilegal de câini, a 

fost reziliată de Direcția Sanitar Veterinară, s-au făcut 3-4 controale și situația este 

la fel ca la început.    

    Dl Vasile Adrian: Tocmai, înțeleg că fac ravagii, gălăgie, mizerie. 

    Dl Lăcătușu Ioan: A mai fost unul la Balaca. 

    Dl Vasile Adrian: Dar nu are autorizație? 

    Dna Cărpușor Sanda: Dacă e ilegal normal că nu are. 

    Dl Viceprimar: Este în curs de soluționare. 

    Dl Isbășoiu Constantin: Este păcat de investiția pe care ați făcut-o pe 

strada aceea ca să se dezvolte, că se va dezvolta, va fi un viitor al Seciului. 

    Dl Primar: Câinii aceia nu vor sta acolo… 

    […] 

    Dl Vasile Adrian: Sunt câte 3 în cușcă, este amenajat în toată regula. 

    […] 

    Dl Vasile Adrian: Deci nu are autorizație? 

    Dl Viceprimar: Nu are, este o problemă indirectă a noastră, noi ne-am 

ocupat, de două luni nu i-am mai sesizat, dar o să îi sesizez eu, nu-i problemă. 

 

8. Dl Primar: Lasați-mă să vă spun două vorbe că vine Referendumul. Aseară 

am participat la o ședință comună,  în sensul comună, în care au participat toate 

partidele, toți președinții de partide de pe raza județului, toți preoții din Parohia de 

Nord a orașului Ploiești, de care aparține și Boldești-Scăeni, Lipănești, Păulești, 

Blejoi până la Dumbrăvești, la care a fost mitropolitul Onofrei din partea 

Mitropoliei București. 

   Din partea PSD a fost dl Toader Bogdan, din partea PNL a fost dl Roșca 

Mircea, din partea ALDE a fost viceprimarul orașului Ploiești cu primarul orașului 

Ploiești și iar viceprimarul din partea PSD, din partea PMP doi reprezentanți, nu am 

reținut numele. 

   Se pune accent pe cunoașterea acestei acțiuni, acestui Referendum, lumea 

nu știe de ce se face, multă lume zice ca să îl scape de Dragnea de pușcărie.    

   Toți au concluzionat că trebuie să facem un efort toate partidele, toți 

consilierii și să le explicăm oamenilor că dacă trece această doleanță a celor care 

vor să se căsătorească barbații între ei sau să fie familii compuse din mai multe 

persoane, aici vor să se ajungă, se încalcă, preoții au spus și mitropolitul acesta, se 

încalcă o normă a credinței românești. Toți românii știu că aceasta este familia, 

bărbatul și femeia, plus se aduce un atac la viitoarele generații de copii pentru că în 

Germania deja se practică, la naștere copilului nu îi mai trece sexul, născut în data 

de…, nu spune dacă este băiat sau fată, când ajunge la 18 ani, atunci îi trece sexul, 

ce vrea să fie. 

   Dl Biță Paul: Codul numeric personal cum îl trece? 

   […] 
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   Dl Primar: Cifra de bărbat o trece la 18 ani. O să vă mai informeze și pe 

dvs. partidele care au fost aseară la această ședință, vor veni cu niște pliante pe care  

trebuie să le dăm oamenilor. Fiecare consilier trebuie să țină legătura cu parohiile 

din cartier. De la noi au fost toți preoții, în afară de cel cu cofetăria, este în 

concediu și Arion care a venit mai târziu. 

  Dl Mihalcea Florea: Probabil vă vor contacta pe dvs. sau hotărâm împreună 

cum și ce…      

  […]  

  Dl Primar: Trebuie să iasă la vot cel puțin 6 milioane. 

  Dl Dinu Nelu: Poate să vorbească și la biserică când se duc enoriașii să le 

spună.  

  […] 

  Dl Dincă Florin-Ionuț: Am înțeles că întrebarea acolo este destul de 

întortocheată… 

  Dl Primar: Nu spune nimic…Vrei să se modifice Constituția? Da sau nu,  

nu spune de ce. 

  Dl Dincă Florin-Ionuț: Nu spune de ce și nu spune dacă acolo se modifică 

mai multe articole, ca idee. 

  […] 

   

 

Dl Petrişor Aurel declară  închise  lucrările şedinţei ordinare din data de 25 

septembrie 2018. 

  

 

 

 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETAR, 

                   Dl Petrişor Aurel                                           Tudor Florina-Neli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


