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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 
 

                                               

Încheiat astăzi 18.12.2018 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. 

581/13.12.2018 şi în scris prin Invitaţia nr. 19212/13.12.2018.  

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

Vişănoiu Daniela şi dl Voicu Ion. 

Şedinţa de consiliu este prezidată de dl Tănăsescu  Stelian Horaţiu care a 

fost ales în unanimitate de voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile decembrie 

2018 şi ianuarie 2019.  

Dl. primar propune aprobarea introducerii unui punct 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 extraordinare a Consiliului Local din data 11.12.2018. 

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 din data 11.12.2018, care se aprobă în 

unanimitate de voturi. 
 

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

Raportului de activitate final asupra programelor sportive ale Clubului Sportiv 

Petrolistul Boldeşti finanţate din bugetul local. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Sunt cele două activităţi pe care le desfăşoară acest 

Club, activitatea de fotbal şi activitatea de judo. Activitatea de fotbal este la o 

performanţă, din câte ştiu eu şi domnul primar poate să confirme, mai echilibrată, 

iar activitatea de judo este de la mediu în sus. Important este că pe raza oraşului 

avem asemenea activităţi care fac ca cetăţenii oraşului să îşi petreacă timpul liber. 
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D-na secretar Tudor Florina Neli : Doamna Cioc Rodica trebuie să se abţină 

de la vot. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului de activitate 

final asupra programelor sportive ale Clubului Sportiv Petrolistul Boldeşti finanţate 

din bugetul local se adoptă cu 15  voturi  pentru şi o abţinere (doamna consilier : 

Cioc Rodica). 

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

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială. 

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 controlul care s-a efectuat la această 

direcţie, s-a dat ca sarcină să se modifice acest regulament în conformitate cu 

prevederile legilor actuale. În acest sens s-a elaborat de către personalul de 

conducere al direcţiei prezentul proiect urmând ca dumneavoastră să îl aprobaţi. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială  se adoptă în 

unanimitate de voturi. 

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

Strategiei de dezvoltare pe termen mediu a serviciilor sociale acordate la nivelul 

oraşului Boldeşti-Scăeni în perioada 2019-2024 şi a Planului de acţiune în vederea 

implementării strategiei. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Tot conform legislaţiei în vigoare acest proiect de 

hotărâre a fost redactat ca urmare a înfiinţării acestei direcţii şi pentru a avea un 

plan de urmărire pentru viitor în activitatea lor. 

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

pe termen mediu a serviciilor sociale acordate la nivelul oraşului Boldeşti-Scăeni 

în perioada 2019-2024 şi a Planului de acţiune în vederea implementării strategiei 

se adoptă în unanimitate de voturi. 

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

delimitarea zonelor în intravilanul şi extravilanul 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 : Îi dăm cuvântul domnului Voicu să ne prezinte câteva 

elemente de noutate cu privire la acest proiect. 



3 

 

Dl. Voicu Ion : Ce am introdus în plus faţă de zonarea care a fost valabilă 

pentru anul 2018, au mai fost anumite sesizări ale cetăţenilor pentru anumite 

proprietăţi punctuale. De exemplu pe intrarea Ogrăzii şi-au cumpărat doi cetăţeni 

terenuri dar cum ar veni în spatele grădinilor celor din Calea Unirii. Acolo nu au 

asfalt, apă, gaze. Strada Ogrăzii era în „Zona B” şi neavând nici o utilitate a trebuit 

să îi trecem în  „Zona D”. Tot aşa nişte în alte zone. În rest sunt aproape 99% la fel 

ca  anul 2018. 

Dl Predea Gheorghe : Cu menţiunea că dacă există erori cu privire la această 

zonare nu se pot modifica cu 01 ianuarie al anului următor.  

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind stabilirea si delimitarea zonelor în 

intravilanul şi extravilanul oraşului Boldeşti-Scăeni  se adoptă în unanimitate de 

voturi. 

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

salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalului contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului 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 : Din analizele efectuate de către executivul primăriei 

pentru anul 2019 având în vedere că în acest an urmează a fi acordate atât 

indemnizaţia de hrană cât şi vouchere de vacanţă. Majorarea acestor salarii nu 

poate fi făcută decât la nivel de aproximativ 5% din salariul aferent anului 2018. În 

acest sens pentru a crea un echilibru la nivelul tuturor salariaţilor  ţinând cont că în 

anul 2018 nu au fost acordate vouchere de vacanţă, suma care trebuia acordată 

pentru această cheltuială a fost împărţită în mod egal la fiecare salariat influenţat 

de vechimea fiecăruia, în medie 120 lei ca majorare.  Aceşti 120 lei a fost 

majorate… 

Dl Tănăsescu Stelian-Horaţiu : Net sau brut? 

Dl Predea Gheorghe : Pe brut. Majorare care înseamnă 70 lei pe net. Deci o 

mărire nesemnificativă pe care vă solicit să o aprobaţi. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului oraşului Boldeşti-Scăeni  se adoptă în unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul 7 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. 
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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 8 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru completarea 

Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 72/30.08.2006 privind constituirea 

cotei de dezvoltare pentru serviciul public de alimentare cu apă. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Am o rugăminte la Consiliul Local. Trebuia să fac o 

situaţie cu privire la sumele încasate pentru fondul de dezvoltare atât la apă cât şi 

canal. Nu am avut datele necesare pentru a vă prezenta astăzi în consiliu. Vă 

promit ca în luna ianuarie voi veni cu această situaţie în care o să vă prezint de la 

înfiinţarea acestui fond de dezvoltare pe apă care înseamnă 0,12% din tarif  şi pe 

canalizare 0,65% sau 0,55%, total sume care le-a încasat operatorul, total lucrări 

care le-a făcut valoric şi sumele care urmează să se efectueze lucrări sau sumele 

care trebuie să le recupereze de la primărie în condiţiile dacă lucrările sunt mai 

multe.  Din calculele estimative din ceea ce avem la ora actuală sumele care sunt 

încasate de operator sunt toate băgate  în lucrările care le-a făcut pe domeniul 

public.  O parte din lucrările acestea care sunt în listă sunt în stadiu de execuţie în 

gradul avansat iar  o parte  urmează să le facă în perioada următoare.  Anexa o 

aveţi la dosar. Este vorba de străzile care nu sunt în totalitate prevăzute cu 

conducte de apă. Este vorba de extinderi iar la o parte din ele este vorba de 

înlocuiri. Din acest punct de vedere dacă aveţi întrebări vă stau la dispoziţie. Dar 

eu cred că în momentul când vă prezint situaţia cu fondul de dezvoltare atunci e  

cel mai bine  să vă spun ce şi cum. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 1 la 

Hotărârea Consiliului Local nr. 72/30.08.2006 privind constituirea cotei de 

dezvoltare pentru serviciul public de alimentare cu apă se adoptă în unanimitate de 

voturi. 

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

şi completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 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:  

Dl Predea Gheorghe : Pentru implementarea unor proiecte am constatat că 

nu toate lucrările sunt introduse în domeniul public al oraşului. În acest sens 

domnul Voicu ajutaţi-mă puţin. 
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Dl. Voicu Ion : În momentul în care facem această investiţie, Studiul de 

Fezabilitate pentru alimentare cu apă pentru a rezolva anumite probleme în special 

pe strada Pădurii în zona mai înaltă unde sunt rezervoarele a trebuit să proiectăm 

nişte conducte în extravilanul localităţii pe acele drumuri de exploatare. Acele 

drumuri de exploatare care sunt prevăzute în cadastru nu sunt introduse în 

domeniul public sau privat al oraşului prin hotărâre de consiliul. Ca să putem să 

obţinem autorizaţie de construire pentru amplasarea acestor lucrări ne trebuie 

neapărat ca terenul respectiv să facă parte din domeniul public. În condiţiile 

acestea se referă la drumurile acestea din extravilan şi se reface un pic anexa de la 

spital pentru spaţiul de recreere şi anexa se completează valorile.  

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea 

Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Boldeşti-Scăeni 

se adoptă în unanimitate de voturi. 

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

prelungirea termenului în cazul contractului de închiriere nr. 17831/21.12.2015. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

  Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului în cazul 

contractului de închiriere nr. 17831/21.12.2015 se adoptă în unanimitate de voturi. 

  Se trece la punctul 11 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 30.11.2018. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Contul de execuţie înseamnă cheltuielile care s-au 

făcut la această Unitate de Asistenţă Medico – Socială şi ele s-au făcut conform 

clasificaţiei bugetare.  

  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 30.11.2018 se adoptă în unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul 12 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 30.11.2018. 

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 Liceului Tehnologic „Teodor Diamant” oraşul  

Boldeşti-Scăeni la data de 30.11.2018 se adoptă în unanimitate de voturi. 
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Se trece la punctul 13 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 30.11.2018. 

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 „Mihai Viteazul” oraşul 

Boldeşti-Scăeni la data de 30.11.2018  se adoptă în unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul 14 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 30.11.2018. 

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 30.11.2018  se adoptă în unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul 15 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 30.11.2018. 

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 30.11.2018 

se adoptă în unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul 16 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 : Consiliul Judeţean Prahova ne-a repartizat la cererea 

domnului primar suma de 200.000 lei. Această sumă putem să o folosim ori la 

secţiunea de dezvoltare ori la secţiunea de funcţionare. Noi am repartizat-o la 

secţiunea de funcţionare pentru a acoperi o parte din cheltuielile dacă vor fi 

necesare cu deszăpezirea şi alte cheltuieli administrative.  

[…] 

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. 

 



7 

 

Se trece la punctul  17 al ordinii de zi : DIVERSE 

Nu au fost depuse materiale. 

Domnul primar mulţumeşte doamnelor şi domnilor consilieri locali pentru 

activitatea pe care au depus-o în cadrul Consiliului Local şi a Primăriei şi face urări 

cu ocazia sfârşitului de an. 

Dl Tănăsescu Stelian Horaţiu declară  închise  lucrările  şedinţei ordinare de 

astăzi 18.12.2018.    

  

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETAR, 

             Tănăsescu Stelian Horaţiu                                  Tudor  Florina-Neli 


