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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 
 

                                               

Încheiat astăzi 11.12.2018 în şedinţa extraordinară 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. 

576/07.12.2018 şi în scris prin Invitaţia nr. 18725/07.12.2018.  

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

Vişănoiu Daniela. 

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 scoaterii unui punct de 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 din data 27.11.2018. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate. 

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

a Consiliului Local din data 27.11.2018, care se aprobă în unanimitate de voturi. 
 

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

mandatului unui consilier local. 

Comisia de validare în urma analizei documentelor prezentate  a încheiat procesul-

verbal de validare a mandatului consilierului local al doamnei Filostache Corina. 

Dna Cărpuşor Sanda dă citire procesului-verbal încheiat de către comisia de 

validare a Consiliului Local al oraşului Boldeşti-Scăeni, prin care propune validarea 

mandatului de consilier local al doamnei Filostache Corina.  

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier 

local se adoptă în unanimitate de voturi. 

Doamna consilier Filostache Corina depune jurământul prevăzut la art.32  alin.1 

din Legea nr.215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, după care textul jurământului se semnează de către consilier şi 

preşedintele de şedinţă. 

Dl Tănăsescu Stelian Horaţiu : Discuţii pe tema aceasta? Domnul Dincă. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Sigur că trebuie sa o felicităm pe doamna Corina 

Filostache şi să îi urăm succes în mandatul de consilier. În acelaşi timp trebuie să fiţi 
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atenţi pentru că ar putea avea nişte situaţii de incompatibilitate în anumite cazuri legate 

de proiectele de hotărâre privind aprobarea bugetului UAMS sau alte cazuri. Atât am 

avut de spus. Sau poate şi în cazul în care trebuie să se voteze proiectul de venituri al 

bugetului oraşului când are inclusă rectificarea bugetară pentru UAMS. Sunt două situaţii 

care trebuiesc luate în calcul.     

Dl Predea Gheorghe : Din punctul nostru de vedere nu poate deţine o funcţie atâta 

timp cât nu deţine o funcţie de conducere în cadrul UAMS Boldeşti-Scăeni poate să 

voteze aceste proiecte de hotărâre. Dacă deţinea o funcţie de conducere atunci da, dar 

fiind angajat… 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Sper. Nu ştiu funcţia de conducător al sindicatului  sau… 

Dl Predea Gheorghe : Nu. Nu are legătură. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Aşa a mai fost şi altădată. Vă aduceţi aminte când votam 

pe aici cu două treimi trebuia să avem 11 şi s-a dovedit că normal trebuia să fie 12. 

Dl Lăcătuşu Ioan : Doamna secretar poate să ne spună. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Eu fac o atenţionare în acest sens.  

Dna secretar Tudor Florina Neli : În situaţiile în care există interese personale sau 

patrimoniale, doamna o să studieze pentru că o să îi pregătim o mapă, trebuie să se abţină 

de la vot. Acum în ceea ce priveşte aprobarea bugetului, dacă mergem aşa la extrem, 

practic un buget se aprobă şi indemnizaţiile consilierilor. E puţin… 

Dl Predea Gheorghe : Practica a dovedit că dacă deţii o funcţie de conducere într-o 

subordonată arondată Consiliului Local, atunci da. Dar atâta timp cât nu deţi o funcţie de 

conducere se presupune că nu ai influenţa ca să ai decizia cu privire la acest aspect.  

Dl Dincă Florin Ionuţ : Eu sper că aţi studiat legea şi… 

Dl Predea Gheorghe : Este o opinie şi vedem cum se… 

Dl Isbăşoiu Constantin : Acum o perioadă de timp când eram consilier şi salariat 

făceam parte din conducerea sindicatului şi pe linie de sindicat am fost atenţionat, pentru 

că ştia că sunt consilier, iar în legea dialogului social scrie că este o incompatibilitate 

între conducerea sindicatului şi politic. 

Dna secretar Tudor Florina Neli : Probabil v-a spun că în ceea ce priveşte 

reprezentarea sindicală. Adică era o problemă că nu puteaţi să faceţi şi politică. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Exact. Trebuia să rămân la una dintre ele. 

 […] 

 Dl Predea Gheorghe : Urmează să studiem să analizăm încă odată. Nu este nici un 

fel de problemă. Dacă există atunci…   

 […] 

Dna secretar Tudor Florina Neli : Din acest moment doamna Filostache Corina are 

drept de vot! 
 

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

unui teren situat pe strada Fagului. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

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

strada Fagului 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 Liceului Tehnologic  „Teodor Diamant” oraşul 

Boldeşti-Scăeni, pe anul 2018. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

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 5 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. 

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 6 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. 

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 7 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă 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 : S-au efectuat virări de credite bugetare şi de asemenea s-a 

suplimentat veniturile cu suma de 4.000 lei pentru cumpărarea unor radiatoare pentru a 

se asigura încălzirea unor saloane la solicitarea conducerii unităţii.  

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

cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Boldeşti-Scăeni pe anul 2018 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 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 : Dau cuvântul doamnei preşedinte a comisiei economice să 

ne spună ce conţine această rectificare. 

Dna Cărpuşor Sanda, preşedinte a comisiei economice, dă citire referatului 

primarului nr. 18921/11.12.2018 în care se prezintă în ce constă rectificarea bugetară. 

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 9 al ordinii de zi : DIVERSE 

Nu au fost depuse materiale. 

Dl Tănăsescu Stelian Horaţiu declară  închise  lucrările  şedinţei extraordinare de 

astăzi 11.12.2018.    

  

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETAR, 

             Tănăsescu Stelian Horaţiu                                  Tudor  Florina-Neli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


