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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 
 

 Încheiat astăzi 23.10.2018 în şedinţa ordinară a Consiliului Local  al 

oraşului Boldeşti-Scăeni, la care au participat 16 consilieri din totalul de 17 consilieri 

în funcţie.   

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

439/18.10.2018 şi în scris prin Invitaţia nr. 16041/18.10.2018.  

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

Vişănoiu Daniela, dl Voicu  Ion, dl director doctor Tudoran Leonard - director al 

UAMS, d-na Ţuică Gabriela – contabil şef al UAMS, reprezentanţi al Sindicatului 

Sanitas UAMS d-na Filostache Corina şi d-na Şandru  Gabriela. 

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 2018.  

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 

de îndată  a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 16.10.2018. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate. 

D-na secretar Tudor Florina Neli supune la vot procesul-verbal al şedinţei de 

îndată a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 16.10.2018, care se aprobă în 

unanimitate de voturi. 
 

Dl Predea Gheorghe : Înainte de a intra în ordinea de zi aş vrea, ca să nu îi ţinem 

prea mult pe colegii noştri de la UAMS, să discutăm  prim problema acestei unităţi. În 

acest sens am invitat conducerea administrativă, conform doleanţei consilierilor locali, 

cât şi sindicatul la această şedinţă. În prima fază aş vrea ca directorul instituţiei să ne 

spună pe scurt situaţia. Noi o ştim dar este bine să o ştie şi colegii noştri.   

[…] 

Dl Director Dr. Tudoran Leonard : În anul acesta, pentru că anul acesta s-a 

întâmplat toată povestea, pentru că au crescut salariile foarte mult mai ales pe partea 

medicală, am avut un salt foarte mare şi acesta într-adevăr nu a putut fi acoperit. Am 

început cu concluzia. Ce vreau să vă spun este că în număr mare aceste cheltuieli 

pentru partea medicală este asigurată de Ministerul Sănătăţii dar se dau de pe un 

standard de cost care este vechi din 2012 şi care s-a mărit un pic în 2016. Aceste 

fonduri practic sunt la jumătate decât este necesarul pentru partea medicală, respectiv 

medici, asistente medicale, luând în calcul tot, adică cu sporuri şi cu tot ce este 

necesar. Această parte, jumătate a fost asigurată de către Consiliul Local printr-o lege 

care s-a dat la un moment dat, că poate să dea pentru partea medicală ce nu se poate 

acoperi de la Ministerul Sănătăţii. Sarcina pentru primărie a fost destul de serioasă tot 

anul acesta, de 10 luni au tot dat. Pe de altă parte parteneriatul cu Consiliul Judeţean 

care s-a încheiat pentru faptul că noi acordăm servicii medicale şi la  pacienţii din 
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judeţ, sunt aproximativ 25% de aici şi 25% din judeţ, variază, nu s-a dat nici un ban pe 

acest parteneriat decât acum în toamnă s-au dat vreo 2 miliarde şi ceva care sunt total 

insuficienți  pentru plata acelor pacienţi pe care noi îi deservim în UAMS. Aceasta a 

fost o altă sarcină tot pentru primărie. Din cele două locuri banii nu au venit suficienţi 

iar noile salarii au fost. Deci şi normal că am intrat într-o situaţie destul de serioasă, de 

gravă.  

Discutând cu primăria am  încercat să facem o serie de reduceri la cheltuielile 

salariale dar nu sunt agreate de către sindicat, e firesc îşi face şi el rolul lui, dar asta 

este o problemă pe care o să v-o spun ceva mai târziu. Ceea ce este important este că s-

au făcut demersuri şi la Consiliul Judeţean şi se pare că avem totuşi nişte promisiuni 

mai ferme decât le-am avut până acum că vor achita în mare parte suma care este 

necesară. Astăzi am fost la Ministerul Sănătăţii şi am luat legătura cu directoarea 

Direcţiei Economice de acolo şi cu juriştii, cu o întreagă echipă şi s-a discutat mai 

mult despre problema aceasta. Se cunoşteau anumite lucruri, dar altele nu se 

cunoşteau. Noi am înaintat un material în legătură cu acest standard de cost care să  fie 

adus la zi şi să fie achitată suma necesară pentru cheltuielile salariale pentru medici şi 

asistente medicale. În parte dumnealor au recunoscut lucrurile acestea că sunt reale. Ce 

m-au asigurat este că vor insista mai mult ca să dea drumul la această Hotărâre de 

Guvern care să aprobe noul standard de cost. Deci încă o promisiune în plus. Cam aşa 

stăm în momentul de faţă.  

Pe de altă parte bani nu mai sunt de salarii pentru luna aceasta. Atunci ne-am 

propus să umblăm la nişte cheltuieli salariale. Am redus norma medicilor de la 

jumătate de normă la două ore pe zi minim, cât se poate. Deci nu acoperă practic 

standardul de personal care este normal să fie pentru unitate pe numărul de paturi. […] 

Am redus norma la jumătate pentru asistenta de la radiologie. Vreau să vă spun că 

radiologia este un punct forte al nostru, ştiţi bine, şi este păcat să pierdem radiologia şi 

este foarte importantă. Nu este rentabilă dar este foarte importantă pentru zona noastră 

şi aş vrea să ştiţi lucrul acesta. Am umblat la nişte sporuri. Sporul de tură l-am 

transformat în  spor de muncă de noapte care este ceva mai mic. De acolo iar o 

economie. Am redus sporul de sâmbătă şi duminică. De ce am umblat numai aici? 

Pentru că aici ne permite legea. La salarii nu ne permite legea, la sporul de unitate nu 

ne permite legea. Acestea sunt locurile unde ni se permite. Au de suferit asistentele 

medicale dar şi infirmierele şi bucătăria. Cam tot personalul lucrativ suferă în privinţa 

asta.  În loc să dăm 100% noi am propus, sigur pentru proiecţia viitoare, cam 75%-

50%, dar pentru lunile care urmează dăm un 5% ca să ne încadrăm într-o economie… 

Dl Predea Gheorghe :Sustenabilă. 

Dl Director Dr. Tudoran Leonard : N-aş spune chiar sustenabilă pentru că până 

acolo mai este. Economie vizibilă să îi zicem. Deci astea sunt în mare. Dacă vreţi să 

mă întrebaţi şi alte lucruri, asta este în mare situaţia de la noi. 

Am scris un material aici, dacă v-a parvenit şi dumneavoastră! Cam tot ceea ce 

am spus acum este cuprins şi aici. 

Dl Predea Gheorghe : Am înţeles. Înainte de a trece la discuţii este bine să 

ascultăm şi poziţia sindicatului pe unitate. Dna Corina câteva cuvinte. 

Dna Filostache Corina : Măsurile luate de unitate mi se parte discriminatorii, nu 

numai mie ci întregului personal afectat. Dacă unitatea este în imposibilitatea de a plăti 

salariile nu este normal ca numai o categorie de salariaţi să fie afectaţi. În orice unitate 



3 

 

dacă ai probleme cu banii toată lumea este afectată nu numai asistentele şi 

infirmierele. Vi se pare corect să primim un spor de 5% pentru sâmbete şi duminici? 

Dacă nu ai bani nu mai îmi da deloc şi dăm o zi liberă. Este conform codului muncii. 

Ştiţi cât înseamnă în lei pentru o zi liberă? În loc de o zi liberă primim maxim 9 lei. 

Acesta este bonusul pentru o zi liberă. Nu cred că cineva ar prefera în loc de o zi liberă 

acest spor. 

Dna Ţuică Gabriela : Da dar dacă lucraţi cu zi liberă nu mai puteţi acoperi 

graficul de lucru. Aceste ore de sâmbătă şi duminică le faceţi în cadrul programului 

normal de lucru pe care trebuie să îl efectueze fiecare salariat. Deci chestia asta voi nu 

o înţelegeţi.       

[…] 

Dna Ţuică Gabriela : Ca şi mine, ca şi tine… 

Dna Filostache Corina : Pot să vorbesc şi să termin… 

Dna Ţuică Gabriela : Stai să îţi explic dacă… 

Dl Predea Gheorghe : Dna Ţuică… Eu dau cuvântul în şedinţa aceasta. Cine nu 

respectă… 

Dna Filostache Corina : În plus de ce a spus domnul director, avem o asistentă 

în tura de noapte. Asta este ilegal. Normarea legală este o asistentă la 15 paturi. Avem 

permanent în jur de 40 de bolnavi. Permanent. Pacienții toţi sunt imobilizaţi la pat. 

Avem 2-3 care se mobilizează dar cu probleme neuropsihice. Mai mult îi urmărim pe 

ei decât pe ceilalţi, aşa de gravă este situaţia lor. În plus o asistentă pe tură de noapte 

înseamnă că noi nu mai putem să asigurăm tratamentele locuitorilor din Boldeşti. Nu 

avem cum. Nu ne luăm această responsabilitate. În caz de un şoc anafilactic este 

răspundere penală. Nu avem cum să lucrăm o asistentă pe tura de noapte şi să 

asigurăm şi tratamente în ambulatoriu.        

[…] 

Dna Filostache Corina : Riscul este mare. Nu răspunde nimeni în locul nostru, 

noi răspundem. Se face şoc şi la ultima injecţie. Se face şoc la algocalmin. Mai nou am 

auzit la No-spa. Se face şoc la antiinflamatorii, la orice medicament. Este un risc pe 

care nu vrem să ni-l mai asumăm de una singură.  

Dl Predea Gheorghe : Aveţi un registru la spital în care asiguraţi ambulatoriu la 

populaţia din Boldeşti în care se vede frecvenţa? Câte injecţii […] există?  

Dna Filostache Corina : În perioada de toamnă începe tratamentul.  

[…] 

Dna Filostache Corina : De acum o să înceapă nebunia cu copii, cu…  

[…] 

Dna Filostache Corina : Nu putem ca noi să ne asumăm această responsabilitate 

de una singură pentru că nu faci faţă.  

Dl Predea Gheorghe : Noi vă ascultăm şi o să concluzionăm.  

Dna Filostache Corina : În măsura aceasta nu mi se pare corect şi nu este legală. 

Normarea este la 15 paturi. 

Dl Predea Gheorghe : Problema se pune că în toată ţara acesta şi cred că şi în 

lumea există unităţi care sunt subdimensionate. De exemplu Unitatea de Primiri 

Urgenţe de la Ploieşti nu lucrează la capacitatea pe care o are de 50 de medici ci au 20. 

Care este problema? 

Dna Filostache Corina :  Dar au medici. Medicul răspunde în orice situaţie.    
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Dl Predea Gheorghe : Schema de personal este numărul maxim de posturi care 

se încadrează pe chestiunea acesta. Nu asta este ultima… 

Dna Filostache Corina :  Ideea este că medicul răspunde. Aici noi nu avem 

medic pe tura de noapte. 

Dl Predea Gheorghe : Fiecare răspunde cu… 

Dna Filostache Corina :  Da, dar el îţi spune ce să faci. Tu acolo faci de unul 

singur, dacă nu ai făcut tot ce îi trebuie pentru că nu ai avut timp să faci tot ce trebuie 

în timpul util răspunzi.  

Dl Predea Gheorghe : Este chestie de profesie. Fiecare… 

[…] 

Dna Filostache Corina :  Dacă suntem două ne ajutăm, pentru că nu pot să o pun 

pe infirmieră să o îmi aducă ceva că nici nu ştie unde le avem, fiecare acolo este cu 

treaba lui. Până te-ai dus să îţi iei ce îţi mai trebuie te trezeşti că ţi-a intrat în stop 

cardio-respirator. Este suficient odată şi răspunzi penal. 

Dl Predea Gheorghe : Domnu doctor. 

Dl Director Dr. Tudoran Leonard : Ce vreau să spun… Sigur, au dreptate pentru 

că şi eu am aceeaşi muncă şi ştiu care este situația. Au dreptate, aşa este fără discuţie. 

Deci o asistentă este puţin în tura de noapte, dar aşa cum este obiceiul prost mai vezi la 

alţii şi faci şi tu la fel şi nu este normal, aşa este. Este o responsabilitate, pentru că eu 

le cred, eu înţeleg lucrul acesta. Problema care s-a pus  acum a fost aşa  „Noi ce 

facem? Ce alegem?”. Bun. Ce alegem? Vă întreb şi eu. 

[…] 

Dl Director Dr. Tudoran Leonard : Reducem fondurile sau asigurăm calitatea în 

continuare aşa cum am făcut până acum? Aici este problema. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Domnule consilier Dincă. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Domnule viceprimar ce vreau să vă întreb. Câţi angajaţi 

are unitatea? 

Dl Predea Gheorghe : 51. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : 51. Câţi dintre aceşti angajaţi sunt din Boldeşti-Scăeni? 

Dl Predea Gheorghe : Cred că 60-70%. 

Dl Director Dr. Tudoran Leonard : Aş vrea să vă fac o mică paranteză dacă se 

poate. Noi am preluat unitatea asta într-un anumit format. De la Spitalul Municipal 

nr.2 secţia exterioară în 2003. Ştiţi ? Ca să ştiu ce vorbesc. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Da. 

Dl Director Dr. Tudoran Leonard : Bun. Am luat cu personal cu tot. Ce am 

angajat în continuare, sigur că s-a făcut prin concurs. N-am fixat ca şi criterii să fie din 

Boldeşti, dar ca să ştiţi că ne-am orientat ca oamenii să fie din Boldeşti cât mai mulţi. 

Dacă aveţi şi alte exemple, vă rog. Dar vreau să vă spun că condiţiile de examen nu 

pot fi restrictive. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Pentru anul acesta am înţeles că salariile sunt, dacă am 

înţeles eu bine, la zi pentru luna septembrie. 

Dna Filostache Corina :  La noi nu. Pentru asistente nu. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : La dumneavoastră nu. Iar octombrie este chiar 

compromisă total. Ce vreau să vă întreb. Probabil aveţi promisiuni, cum a spus domnul 

director, să se rezolve ceva. Probabil că anul acesta se va rezolva, mai târziu veţi primi 



5 

 

la rectificările din noiembrie şi veţi primi în decembrie. Ce strategie adoptăm noi ca şi 

Consiliu Local, ca şi conducerea primăriei, ca şi Unitate de Asistenţă Medico-Socială 

pentru funcţionarea acesteia anul următor? Aici mi se pare cel mai important. Ce 

facem pentru anul viitor? 

[…] 

Dl Director Dr. Tudoran Leonard : Ştiţi cum este? Cum bate vântul. Aşteptăm 

promisiunile. Dacă se încheie acest protocol cu judeţul şi se măreşte standardul la cât 

am spus noi vom asigura o activitate asemănătoare, fiindcă am înţeles că primăria 

poate să asigure… Avem şi o contribuţie destul de ridicată. Deci cu alte cuvinte…  

Dl Predea Gheorghe : La nivelul care a fost anul acesta, posibil. 

Dl Director Dr. Tudoran Leonard : Asta este strategia unu cea mai bună, 

varianta A. Varianta B înseamnă să pice una dintre astea. Ori standardul să nu se 

aplice, ori judeţul să se răsucească, ori nu ştiu ce  şi atunci ne adaptăm. Vedem. 

Redimensionăm unitatea. Aşa cred că va fi. Mai avem şi o altă soluţie. Saloanele 

acelea care s-au… Se pot face în zona unde că ştiţi că am făcut acolo o magazie, am 

scos toate magaziile şi sunt separate de spital şi au rămas nişte spaţii. Acolo putem să 

mai amenajăm nişte saloane. Mărirea numărului de pacienţi înseamnă şi o alocare mai 

bună. 

Dl Predea Gheorghe : Acelaşi număr de personal… 

[…] 

Dl Director Dr. Tudoran Leonard : Ne orientăm după ce[…] Dar eu sper că 

după discuţia care am avut-o la minister astăzi, oamenii nu cred că vor rămâne aşa, cu 

ceea ce au acum, nici pe departe. Că v-a fi o variantă,  mă rog dar se va îmbunătăţi. Nu 

se poate să rămână în halul acesta. Nici pe departe. Nu cred. Au recunoscut cu toţii că 

sunt în afara… 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Da, dar înţeleg că nu doar ministerul este implicat aici. 

Şi nici nu va fi nici pentru anul viitor. Vom fi implicaţi şi noi, va fi implicat şi 

Consiliul Judeţean şi cred că ar trebui să fie implicat mult mai mult pentru că observ 

că mai mult de jumătate din numărul de paturi sunt din judeţul Prahova. 

Dl Director Dr. Tudoran Leonard : Aşa este.  

Dl Dincă Florin Ionuţ : Şi cu siguranţă cunoaşteţi că în 2017 în luna noiembrie a 

apărut ordinul 87 semnat de Primul Ministru din acea vreme Mihai Tudose în care 

spune „privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local 

pentru asigurarea finanţării UAMS-urilor înfiinţate prin hotărâri ale consiliilor locale 

din oraşe cu peste 5000 de locuitori pot trece în responsabilitatea administrativă a 

consiliilor judeţene, dacă consiliile locale  şi consiliile judeţene pică de acord. 

Dl Predea Gheorghe : Din punctul de vedere al Consiliului Local nici o 

problemă… 

Dl Vasile Adrian: Ajungem la aceeaşi discuţie. Dacă îşi respectau contractul nu 

mai ajungeam la…  

[…] 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Atunci să nu mai trimită oameni. Avem mai  mult de 

jumătate din paturi din judeţul Prahova.  

[…] 

Dl Lăcătuşu Ioan : Ei ne-au trimis către alte consilii locale să încheiem 

parteneriate. 
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[…] 

Dl Director Dr. Tudoran Leonard : Domnul primar şi domnul viceprimar au 

preşedintele Consiliului Judeţean. Am fost noi, a fost şi sindicatul acolo. Mie cel puţin 

aşa mi-a spus că va asigură până la sfârşitul anului până la urmă o sumă ca să putem 

ieşi din necazul acesta, iar pentru la anul mi-a promis o sumă, am scris-o aici. 

Discutând cu domnul viceprimar, a spus că ar fi nemaipomenit dacă s-ar respecta 

această promisiune. Noi ce să facem! Vă spunem că în decembrie şi ianuarie facem 

sărbătorile pe acolo.  

Dl Predea Gheorghe : Ce se întâmplă. Dacă Ministerul Sănătăţii rezolvă 

problema standardului de cost pe pat atunci se uşurează în mod considerabil misiunea 

Consiliului Local şi Judeţean. Dacă asigură standardul de cost actual pentru personalul 

DSP atunci rămân celelalte pe spatele Consiliului Local care poate să găsească o 

soluţie. Dar atâta timp nu se rezolvă problema standardului de cost va fi dificil să 

rezolvăm problema. Adică vă spun foarte clar situația. Sigur, din punctul meu de 

vedere rămânem la același stadiu până la 01 ianuarie, pentru faptul că  dacă chiar va 

rămâne salariile restante, prin noiembrie, decembrie, lunile ianuarie, februarie  fiind 

început de an vom aloca bani chiar dacă nu se măreşte standardul de cost. Consiliul 

Local va face un efort şi va plăti salariile restante urmând ca după aceea dacă nu se 

întâmplă nimic cu standardul de cost s-ar putea să luăm măsura redimensionării…  

Dl Director Dr. Tudoran Leonard : Haideţi să ne oprim. De ce? Fiindcă eu astăzi 

am avut discuţia, vă spun deci încă odată. Sunt încrezător aproape de 90% că se va 

revizui şi nu numai cum a fost pe hotărârea aceea care a apărut pe transparență. Şi la 

zi. Aşa cred.  

Dl Predea Gheorghe : Deci în concluzie domnilor… 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Aş mai vrea eu ceva, mă scuzaţi că vă întrerup domnule 

viceprimar. Consiliul Judeţean mi se pare că tratează total delăsător această problemă 

şi vă spun de ce. Au dat la rectificarea 4 miliarde către oraşul Boldeşti-Scăeni, de fapt 

către UAMS în condiţiile în care altor oraşe sau comune l-i s-a acordat 3-4 miliarde 

pentru reparaţie de drumuri comunale, de asfaltări. În condiţiile în care, repet, mai 

mult de jumătate din numărul de paturi sunt din judeţul Prahova. Deci practic ce au 

făcut şi de ce nu alocă banii necesari pentru funcţionarea UAMS-ului? 

Dl Predea Gheorghe : Explicaţia Consiliului Județean cu privire la repartizarea 

banilor prin parteneriate a fost următorul. Oraşul Boldeşti-Scăeni şi oraşul Băicoi au 

beneficiat de cele mai mari alocaţii în sensul că au beneficiat de 400 mii lei (4 miliarde 

vechi). Pe dânşii nu îi interesează că aceşti bani îi folosești la  UAMS sau ii foloseşti la 

infrastructură. Sunt 104 localităţi în judeţ unde repartizează banii. Sigur că noi am zis 

că renunţăm şi nu mai facem drumuri, nu mai facem… numai să funcţioneze UAMS-

ul. Şi atunci explicaţia este că ne-a dat cei mai mulţi bani, ne-a dat 4 miliarde pentru că 

atât au putut. Sigur, domnului primar, pentru că pe dânsul este cea mai mare presiune, 

i s-a promis că în luna noiembrie vor mai face rectificare să le mai dea cel puţin 3 

miliarde.  

Dl Primar : Iniţial au spus că le dă 6 miliarde. Cu 6 miliarde eram aproape la zi.  

Dl Predea Gheorghe : Dădeam şi în noiembrie. 

Dl Primar : În ultima săptămâna s-a sucit şi ne-a dat 4 miliarde. 

Dl Predea Gheorghe : Dacă în luna noiembrie mai ne dă cel puţin 3 miliarde 

atunci putem să asigurăm  salariile pe octombrie, pe noiembrie iar pentru decembrie va 
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veni luna ianuarie şi atunci nu va mai fi  probleme. Dar sunt convins că în şedinţa 

Consiliului Judeţean din luna noiembrie care va fi către sfârşitul lunii ca de obicei şi 

salariile pe octombrie care se vor plăti la 15 noiembrie tot nu vom putea să le plătim şi 

le vom plăti parţial urmând ca să plătim restanțele ulterior. În concluzie. 

Dl Director Dr. Tudoran Leonard : Dacă observaţi aici. De ce totuşi nu ar putea 

ca acest protocol să fie separat de cheltuielile, de alocările normale către primării?  

Dl Predea Gheorghe : Vă daţi seama că noi am încercat chestiune aceasta şi nu 

am reuşit.   

Dl Director Dr. Tudoran Leonard : Adică atunci am ştii şi noi ce discutam, cum 

ne  aşezăm, pe ce plan stăm. 

Dl Predea Gheorghe : Noi în fiecare am când facem hotărârea de consiliu local 

cu privire la asocierea UAMS o facem pe două capitole. Hotărâre cu privire la 

asocierea special cu UAMS şi  hotărâre cu privire la alocare de bani pentru 

infrastructura oraşului. Le trimitem pe amândouă şi sigur că întotdeauna se dă bani 

numai pe prima şi pentru a doua aceştia sunt toţi banii. Şi ne face comparaţie că vrea 

să le arătăm o localitate în judeţul Prahova care a primit bani mai mult decât Boldeşti-

Scăeni. Şi nu este.   

Dl Dincă Florin Ionuţ : Mai mulţi nu sunt, dar la egalitate da. 

Dl Predea Gheorghe : Da. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Am spus că sunt mai multe oraşe cu 4 miliarde, altele cu 

3 miliarde… 

Dl Primar : Referitor la treaba de a prelua Consiliul Judeţean unitatea. S-a 

încercat şi anul trecut… 

Dl Predea Gheorghe : Două scrisori.  

Dl Primar : S-a încercat şi anul acesta. Consiliul Judeţean, inclusiv domnul 

preşedinte ne-a spus să mergem la fiecare primărie şi faceţi parteneriate cu primăriile 

care au internați la UAMS. Sunt primării care nu şi-au luat nici salariile. Pe la 

Tătaru… 

Dl Predea Gheorghe : Acestea sunt primării sărace. Asta este o explicaţie ca 

să…   

[…] 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Nu asta este soluţia.  

Dl Director Dr. Tudoran Leonard : Ştiţi. Când ne-am înfiinţat.. 

Dl Primar : Când ne-am înființat era Consiliul Judeţean. 

Dl Director Dr. Tudoran Leonard : Nu poate fiecare primărie să vină şi să 

plătească cu leul, nu are cum. Consiliul Judeţean ca şi entitate judeţeană vine şi 

participă la aceste cheltuieli. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Domnilor colegi dacă mai aveţi alte discuţii… Dacă nu, 

aţi luat la cunoştinţă despre situaţia UAMS. De fapt eu cu domnul primar v-am 

explicat-o şi la ședințele anterioare. Am ascultat punctul de vedere al sindicatului…  

Dna Filostache Corina :  Dar nu se ia nici o măsură, aşa este?  

Dl Dincă Florin Ionuţ : Cel mai important este să creăm ceva, că aşa discutăm şi 

nu realizăm nimic.  

[…] 
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Dl Predea Gheorghe : Numai puţin. Vă daţi seama că noi nu putem să luăm o 

decizie acum pe loc.  

[…] 

Dl Tănăsescu Stelian Horaţiu : Dar să nu rămână la nivel de discuţie, la asta s-a 

referit domnul consilier. 

Dl Predea Gheorghe : Da. Înainte de a se lua o decizie trebuie… Da doamna 

Ţuică. 

Dna Ţuică Gabriela : Deci aş vrea să se înțeleagă foarte clar, inclusiv  sindicatul 

care este de faţă. În condiţiile în care anul viitor standardul de cost va fi aprobat printr-

o nouă Hotărâre de Guvern, că este mai mare, că este mai mică sau cât o fi primăria 

este dispusă să mai pună venituri suplimentare pentru completarea personalului 

medical a cheltuielilor care vin din partea lor?  

Dl Predea Gheorghe : Depinde cât. Depinde de cuantum. 

Dna Ţuică Gabriela : Ca să ştim cum… 

Dl Predea Gheorghe : Dacă noi până la sfârşitul anului standardul de cost nu se 

modifică înseamnă că avem o problemă. Asta este problema.  

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Deci dacă până la sfârşitul anului standardul de cost nu se 

modifică avem o problemă şi atunci va trebui să luăm o decizie. Până atunci mergem 

in situaţia actuală. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Dacă nu mai sunt probleme mulţumim reprezentanţilor 

acestei unități. Dacă doriţi să rămâneţi în continuare la ședință dacă nu continuăm 

ordinea de zi. 

Dna Filostache Corina :  Situaţia actuală care este?  Ce a hotărât conducerea se 

aplică. Discriminatoriu pe categorii de salariaţi.   

Dl Predea Gheorghe : Problema se pune că întotdeauna într-o instituţie cineva ia 

decizia şi ceilalți trebuie să o…  

Dna Filostache Corina :  Deci cea mai grea muncă este la infirmiere, nu? Ştiţi 

cât pierd la salariu? 500 de lei infirmierele. 

Dl Director Dr. Tudoran Leonard : Stai puţin Corina. Deci care este problema… 

Dl Predea Gheorghe : Nu stabilim aici care este cea mai grea şi care este cea 

mai uşoară muncă. 

Dl Director Dr. Tudoran Leonard : Da. Nu discriminăm pe nimeni. Problema 

este că numai la sporuri poţi umbla, nu poţi umbla la salarii. La sporuri poţi umbla 

atâta tot.  

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Domnule director. Dumneavoastră… Ideea este  în felul 

următor. Dacă dumneavoastră aveţi posibilitatea ca prin rotaţie  să asiguraţi 

permanenţa, să daţi zile libere faceţi treaba aceasta. Nu este nici o problemă. 

Dl Director Dr. Tudoran Leonard : Am făcut o simulare. Nu merge. 

Dl Predea Gheorghe : Faceţi mixt. Adică nu pot să dau 4 weekenduri libere dar 

dau două. Faceţi limita. Avem disponibilitate. Eu zic că se poate. 12 asistente câte sunt 

pe tură… 

Dna Filostache Corina :  10 sunt. 

Dl Predea Gheorghe : 10… 
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Dna Filostache Corina :  Suntem 12 dar două nu lucrează la tură. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Dacă au dreptul la 8 zile pe lună şi le daţi 4 tot este bine. 

Dl Director Dr. Tudoran Leonard : Se vor crea între ele discuții. Care este 

plătită, care nu ştiu ce… 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Faceţi un grafic în care fiecare are asigurat pe lună, are 

atâtea zile… are două libere de fiecare sau trei, sau patru, sau cinci. 

Dl Director Dr. Tudoran Leonard : Când scriem în decizie nu putem să scriem… 

Ori dăm zile libere, ori… 

Dl Predea Gheorghe : Se poate şi mixt. 

Dna Ţuică Gabriela : Dar zilele libere, aici nu se înţelege, în cadrul programului 

de lucru. Se plăteşte cu un spor, aşa scrie în legea 153. Deci ce este suplimentar. Ele 

nu lucrează suplimentar. Ele trebuie să lucreze ca şi cei care lucrează la 8 are, adică 23 

de zile ori 8 ore. 184 ore sunt în octombrie şi 184 trebuie să lucreze. Ele atât lucrează 

inclusiv cu sâmbete şi duminici. Pentru faptul că lucrează că le pică tura sâmbătă şi 

duminică… 

Dl Predea Gheorghe : Deci 184 ore. Normativul  la funcţionari cât este? 107? 

Dna Ţuică Gabriela : Tot 184 de ore. 

[…] 

Dna Filostache Corina : Pe 01 ianuarie dacă lucrezi de revelion nu pleci nicăieri 

că a două zi trebuie să fii odihnit să îţi faci treaba la serviciu. Nu poţi să laşi oamenii 

ăia care sunt toţi laţi în pat şi tu să dormi pe tine. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Doamna Corina problema nu se pune aşa pentru că şi 

serviciul de pază au aceeaşi… lucrează şi pe 01 ianuarie şi la permanenţă. Am reţinut. 

Eu zic să mai discutăm pe tema asta şi dacă  există posibilitatea mixt… 

Dna Filostache Corina : Totuşi procentul este foarte mic. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Să vedem ce soluţie găsim. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Da domnule Lăcătuşu. 

Dl Lăcătuşu Ioan : Putem să propunem Consiliului Judeţean să mai reducă din 

alocările bugetare pe care le are către comunele de unde avem bolnavi.  

[…] 

Dna Filostache Corina : Am vrut să facem benevol tura de noapte. Sunt de zi 

astăzi şi vreau să vin tură de noapte. N-i s-a spus că nu se poate că vine ITM-ul şi te 

controlează şi eşti la tura de zi. 

Dna Ţuică Gabriela : Normal nu trebuie să vii la serviciu când eşti în grafic? 

Dna Filostache Corina : Noi am vrut să ne ajutăm una pe cealaltă să nu fim una. 

Nu putem…   

Dl Director Dr. Tudoran Leonard : S-a bulversat aici din cauză că am vrut să 

facem economii… 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Domnule director mai reanalizaţi odată situaţia şi dacă 

găsim o soluţie mai favorabilă, ca să folosesc… 
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[…] 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Oricum, domnule primar şi domnule viceprimar noi 

aşteptăm să vedem cum se soluţionează. Adică aceasta nu este ultima discuţie, noi 

vrem să mai avem o întâlnire în ședința de consiliu în momentul în care avem răspuns 

de la Ministerul Sănătăţii sau rezolvarea problemei standardului de cost şi a tuturor 

celorlalte probleme. Şi de la Consiliul Judeţean dacă nu să nu mai vină la zilele 

oraşului, nu-i mai invitaţi anul viitor. Că nu ştiu pe cine ajută domnii de la Consiliul 

Judeţean. Domnii se urcă pe scenă, i-aţi văzut ce… toate doamnele şi să nu mai zic…  

Dl Isbăşoiu Constantin : Şi deputaţi şi consilieri şi toţi. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : La noi la Boldeşti-Scăeni…   

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Domnilor consilieri am încheiat subiectul cu UAMS-ul. 

Invitaţii, dacă vreţi să mai rămâneţi dacă nu puteţi pleca. Continuăm cu ordinea de zi. 

 

După încheierea acestor discuţii, dl. Mihalcea Florea a cerut permisiunea să se 

retragă din sală deoarece are un deces în familie. 

Consiliul Local este de acord ca dl. Mihalcea Florea să se retragă din sală. 
 

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

cuantumului şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Boldeşti-Scăeni în anul şcolar 2018-2019. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a 

numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat din oraşul Boldeşti-Scăeni în anul şcolar 2018-2019  se adoptă în 

unanimitate de voturi. 
 

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

Se desemnează, în unanimitate de voturi, dna consilier Cioc Rodica în calitate 

de membru în comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei la propunerea dlui 

viceprimar Predea Gheorghe, iar dl consilier Dobrică Cristian membru supleant la 

propunerea dlui consilier Vasile Adrian. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre 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 4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 13/10.02.2009 privind actualizarea 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 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:  
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Dl Predea Gheorghe : Vrem să intabulăm clădirea UAMS-ului pentru faptul că 

avem o cerere de concesionare pentru un spaţiu de acolo şi nu mai corespund 

măsurătorile. În acest sens avem nevoie să fie reactualizat inventarul. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 13/10.02.2009 privind actualizarea Inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului public al oraşului Boldeşti-Scăeni  se adoptă în unanimitate de 

voturi. 
 

Se trece la punctul 5 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. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : După cum aţi observat în referatul primarului sunt toate 

modificările care sunt propuse, modificări au fost necesare ca urmare a analizei 

stadiului investiţiilor la nivelul oraşului. Dacă sunt întrebări. Dacă nu sunt dau citire 

proiectului de hotărâre. Nu are rost să vă mai citesc pe fiecare în parte pentru că sunt 

în anexă. 

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 6 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic 

„Teodor Diamant” oraşul Boldeşti-Scăeni la data de 30.09.2018. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil.  

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : După cum ştiţi contul de execuţie reflectă cheltuielile care 

s-au efectuat la nivelul acestei unităţi. Din datele care există la dosar acesta s-a 

întocmit  în conformitate cu prevederile legale.  

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a 

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

Boldeşti-Scăeni la data de 30.09.2018 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale „Mihai 

Viteazul” oraşul  Boldeşti-Scăeni la data de 30.09.2018.  

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  la toate punctele cu privire la contul de 

execuţie. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a 

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

Boldeşti-Scăeni la data de 30.09.2018 se adoptă în unanimitate de voturi. 
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Se trece la punctul 8 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contului de execuţie a bugetului  de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale Nr. 2 

oraşul  Boldeşti-Scăeni la data de 30.09.2018.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a 

bugetului  de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale Nr. 2 oraşul  Boldeşti-Scăeni la 

data de 30.09.2018 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contului de execuţie a bugetului  de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă 

Medico – Socială Boldeşti-Scăeni la data de 30.09.2018.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a 

bugetului  de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico – Socială Boldeşti-

Scăeni la data de 30.09.2018  se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 10 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni la 

data de 30.09.2018.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a 

bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni la data de 30.09.2018 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 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 : După cum aţi observat rectificarea bugetară  la această 

Unitate de Asistenţă Medico-Socială constă în virări de credite bugetare de  la un 

capitol şi de la un alineat la altul pentru a se asigura funcţionarea acestei unităţi la 

limita de avarie din punct de vedere financiar.  

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 12 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:  
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Dl Predea Gheorghe : Rectificarea constă tot în virări de credite bugetare între 

alineatele şi capitolele bugetului pentru a se asigura funcţionarea instituţiei. 

          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 13 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 : Aceeaşi concluzie  ca la punctul anterior. 

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

cheltuieli al Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 2018se 

adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 14 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 punctul anterior. 

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 15 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 bugetului oraşului constă în totalitatea 

rectificărilor care au fost la unităţile subordonate acesteia. De asemenea s-au  făcut 

virări de credite bugetare între alineatele şi capitolele bugetului. Tot la rectificare ca 

punct distinct intră şi anexa cu privire la excedentul bugetar ca a fost citit la un punct 

anterior. 

          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 16 al ordinii de zi : DIVERSE 
 

1. Se prezintă cererea nr. 15826/16.10.2018 prin care Asociaţia Lumina pentru 

Romi,  cu sediul în Boldeşti-Scăeni, Calea Unirii,  nr. 21 – reprezentată prin preşedinte 

domnul Viorel Oprişan, solicită concesionarea imobilului din Boldeşti-Scăeni, str. 

Poienilor, nr.9 pentru reabilitarea acestuia şi punerea la dispoziţie unei familii ce 

urmează să-şi reintegreze doi minori aflaţi în custodia Protecţiei Copilului. 
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Se prezintă punctul de vedere al domnului Voicu Ion. 

Se trece la discuţii: 

Dl Predea Gheorghe : La fostul CAP până în prezent au avut un contract de 

concesiune care a expirat pe data de 05 octombrie. Adevărul este că dacă se grăbeau să 

facă această cerere înainte de expirare puteam să prelungim cu jumătate din perioada 

concesiunii. Ţinând cont că la contractele de concesiune nu există tacita relocaţiune 

cum există la contractele de închiriere  va trebui să facem procedura să le 

concesionăm. Acolo o să plătească dânşii toate utilităţile, să amenajeze să poată să 

asigure o locuinţă pentru familii nevoiaşe. Este un lucru încurajator. O să le dăm 

concursul ca să rezolve această chestiune. Sper că nu avem nici un… Interesul nostru 

este să le sprijinim asemenea… 

Se va iniţia proiect de hotărâre. 
 

Dl Predea Gheorghe : Acestea au fost punctele de pe ordinea de zi. Dacă mai 

sunt alte discuţii, idei… Dacă nu mai sunt… Sigur, problema noastră  principală pe 

care o avem toţi în cap este cu privire la UAMS şi nu ne iese din cap dacă nu rezolvăm 

problema. Misiunea este la domnul primar care zilnic face demersuri la Consiliul 

Judeţean. Trebuie să iasă pe uşă, să iasă pe geam. Asta este situaţia.  
 

Dl Predea Gheorghe declară  închise  lucrările  şedinţei ordinare de astăzi 

23.10.2018.    

  

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETAR, 

                  Predea  Gheorghe                                          Tudor  Florina-Neli 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


