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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 
 

                                               

Încheiat astăzi 07.11.2018 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local  al oraşului 

Boldeşti-Scăeni, la care au participat 15 consilieri din totalul de 16 consilieri în funcţie.   

Convocarea consilierilor la şedinţă s-a făcut prin Dispoziţia primarului nr. 

508/02.11.2018 şi în scris prin Invitaţia nr. 16875/02.11.2018.  

La lucrările şedinţei mai participă: având în vedere că d-na secretar Tudor Florina 

Neli este în concediu de odihnă participă dl Iamandi Ion – şef serviciu administraţie şi    

d-na Vişănoiu Daniela. 

Şedinţa de consiliu este prezidată de dl Predea Gheorghe care a fost ales în 

unanimitate de voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile octombrie şi noiembrie.  

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 

ordinare a Consiliului Local din data 23.10.2018. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate. 

Dl Iamandi Ion supune la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Local din data 23.10.2018, care se aprobă în unanimitate de voturi. 
 

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

apartenenţei la domeniul privat al oraşului Boldeşti-Scăeni a terenului în suprafaţă de 

17.972 m.p., situat pe strada Fagului, FN. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl. Predea Gheorghe : Este vorba de terenul de la „Recuperări” pe care Petromul 

ni la predat nouă în baza unui protocol de predare-primire. Urmează, ca după ce va fi 

aprobat de dumneavoastră să fie introdus în patrimoniul oraşului, să stabilim ce vom face 

cu acest teren. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind însuşirea apartenenţei la domeniul 

privat al oraşului Boldeşti-Scăeni a terenului în suprafaţă de 17.972 m.p., situat pe strada 

Fagului, FN se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistentă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni 

pe anul 2018. 
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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 acestei unităţi constă în faptul că s-a aprobat de 

către Consiliul Judeţean suplimentarea parteneriatului cu suma de 300 mii lei, asta este o 

parte cu privire la rectificare. A doua parte constă în virarea de credite bugetare între 

capitolele şi alineatele  bugetului. Sperăm ca această sumă să le fie suficientă ca să 

încheiem acest an fără să mai avem probleme. Sigur, din datele pe care ni le-a prezentat 

contabila șefă a unităţii ar mai avea nevoie, dar le-am spus să se încadreze în această 

sumă.  

Dl. Mihalcea Florea : Trebuie să înţelegem că aceştia sunt ultimii bani de la 

Consiliul Judeţean? 

Dl. Predea Gheorghe : Pe anul acesta.  

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

cheltuieli al Unităţii de Asistentă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni pe anul 2018  se 

adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2018. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl. Predea Gheorghe : Rectificarea constă în includerea sumei alocate de Consiliul 

Judeţean către UAMS în bugetul oraşului. De asemenea s-au făcut unele virări de credite 

bugetare între alineate şi s-au mai suplimentat o parte din venituri cu sumele care au fost 

încasate peste prognoză.  

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 5 al ordinii de zi : DIVERSE 

 

1. Se prezintă două adrese ale Liceului Tehnologic „Teodor  Diamant” nr. 

16014/18.10.2018 şi nr.16086/19.10.2018 prin care  aduce la cunoştinţă Consiliului 

Local că în urma procedurilor efectuate pentru închirierea, Consiliul de Administraţie al 

liceului a constatat că nu deţine avizul pentru schimbarea destinației bazei materiale a 

unităţilor de învăţământ, conform Legii nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale art.112 pct. 6 şi 

Ord. nr.5819/2016 al OMENCS  fapt pentru care solicită dispunerea măsurilor necesare. 

Se trece la discuţii: 

Dl. Predea Gheorghe : În urma hotărârii de consiliu dată de noi pentru 

concesionarea cantinei este nevoie de avizul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului 

privind schimbarea de destinaţie. În această situaţie cred că vom veni la următoare 

şedinţă să venim cu un proiect de hotărâre prin care să anulăm această formă de 

concesiune şi o să încercăm să facem închirierea spațiului pentru faptul că dacă  
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solicităm schimbarea de destinaţie a spaţiului se reduce numărul de personal. Numărul de 

personal auxiliar al liceului este calculat şi pe acest spaţiu. A venit directorul unităţii şi 

ne-a spus că dacă se schimbă destinaţia pierde un post. O să încercăm să facem închiriere 

având în vedere că acolo deja am mai închiriat, aşa mă gândesc eu să facem închiriere pe 

un termen de 3 ani, însă nu schimbăm destinaţia, şi să aducem venituri suplimentare 

pentru această unitate. Deci acesta a fost la diverse. Să vedem ce soluţie juridică o să mai 

găsim în continuare cu specialiştii noştri. 

 

Dl Predea Gheorghe declară  închise  lucrările  şedinţei extraordinare de astăzi 

07.11.2018.    

  

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETAR, 

                  Predea  Gheorghe                                          Tudor  Florina-Neli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


