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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 
 

 Încheiat astăzi 27.11.2018 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

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

în funcţie.   

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

544/22.11.2018 şi în scris prin Invitaţia nr. 17967/22.11.2018.  

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

dra Dinu Elena-Alina- inspector. 

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 13.11.2018. 

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 13.11.2018, care se aprobă în 

unanimitate de voturi. 
 

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

încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Dinu Nelu, ca urmare a 

demisiei. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl. Predea Gheorghe : De fapt, s-a luat act. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a 

mandatului de consilier local al domnului Dinu Nelu, ca urmare a demisiei, se adoptă 

în unanimitate de voturi. 
 

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

termenului în cazul contractelor de închiriere nr. 15300/3.11.2015, nr. 

15384/4.11.2015 şi nr. 15564/6.11.2015. 

 Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

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

contractelor de închiriere nr. 15300/3.11.2015, nr. 15384/4.11.2015 şi nr. 

15564/6.11.2015, se adoptă în unanimitate de voturi. 
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Se trece la punctul 4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind prelungirea 

termenului în cazul contractelor de închiriere nr. 16143/18.11.2015 şi nr. 

16144/18.11.2015. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

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

contractelor de închiriere nr. 16143/18.11.2015 şi nr. 16144/18.11.2015, se adoptă în 

unanimitate de voturi. 
 

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

reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic 

„Teodor Diamant”. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil.  

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Dacă nu sunt discuții… O să avem discuții exact la 

momentul desemnării reprezentanților.  

Dl Tănăsescu Stelian-Horațiu : Propun pe dl Dobrică Cristian. 

Dl Predea Gheorghe : La liceu, da? A doua propunere? 

Dl Croitoru Gabriel : Dna Cioc Rodica… 

Dl Tănăsescu Stelian-Horațiu : Sunt din zonă… 

Dl Predea Gheorghe : E perfect. 

Dl Biță Paul : Nu este la școală, dna Cioc Rodica? 

Dl Croitoru Gabriel : Nu este în Consiliul de Administrație. 

Dl Tănăsescu Stelian-Horațiu : Este la altceva… 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Poate să vină și la liceu, dna Cioc Rodica este aici în 

zonă, se poate deplasa acolo ca să reprezinte Consiliul Local. 

Dl Primar : Dl Biță Paul… 

Dna Tudor Florina-Neli : Parcă sunteți la Școala Gimnazială Nr. 2? 

Dl Biță Paul : Da. 

Dl Predea Gheorghe : O lăsăm pe dna Cioc Rodica. Supunem la vot, cine este 

pentru dl Dobrică Cristian? Pentru dna Cioc Rodica? Toată lumea… 

Se desemnează dl Dobrică Cristian și dna Cioc Rodica reprezentanți ai 

Consiliului Local Boldești-Scăeni în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic 

„Teodor Diamant”. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic „Teodor 

Diamant”, se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

actualizării Planului anual de evoluție a tarifelor. 

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

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

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : După cum ați observat în materialele care au fost depuse 

la ședința pe comisii, ADI- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul 



3 

 

pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, care răspunde de această activitate, ne-a 

solicitat să împuternicim primarul orașului pentru ca, în Adunarea Generală a acestei 

asociații, dl primar să poate să voteze aprobarea Planului tarifar care este din anul 

2018 până în anul 2029. Acest plan tarifar presupune, în condițiile în care se aprobă în 

Adunarea Generală a asociației, ca operatorul de salubritate să poată să mărească 

tarifele. Tarife care pot fi, nu la nivelul planului tarifar, dar pot fi până la nivelul 

planului tarifar, adică pot fi aproape, dar nu poate să depășească. În acest sens aș vrea 

să vă pronunțați fiecare, cu privire la activitatea operatorului de salubritate, ROSAL 

GRUP S.A. și în funcție de mulțumirea sau nemulțumirea dvs., inclusiv consilierii 

PSD au liberatatea să voteze, cum apreciați. 

Dl Isbășoiu Constantin : Vorbesc în numele PNL, noi am fost întotdeauna 

împotriva proiectelor de hotărâre ale primăriei care au impus taxe noi de majorare a 

tarifelor pentru locuitori. În aceeași notă ne încadrăm și acum, ținând cont că se 

dublează aproape și în spatele lor au o activitate care cel puțin nu e chiar mulțumitoare 

cum a fost a celor dinainte.  

Dl Predea Georghe : VITALIA… 

Dl Isbășoiu Constantin : Mai ales tomberoanele nu sunt centralizate la colț de 

stradă. 

Dl Predea Gheorghe : Da, cele de pe domeniul public. 

Dl Isbășoiu Constantin : Nu doar la noi, în toate localitățile am văzut așa 

mizerie. 

Dl Primar : Da… 

Dl Isbășoiu Constantin : Modalitatea de a ne mări până în anul 2040 se duce la 

11,88 lei. 

          Dl Croitoru Gabriel : Anul 2040 este departe… 

[…] 

Dl Isbășoiu Constantin : Noi luăm azi o atitudine pentru cei peste, cu alte 

legislații… 

Dl Croitoru Gabriel : Oricum se va mări chiar dacă zicem noi acum nu. 

Dl Isbășoiu Constantin : Nu știu dacă am spus tot, o să vă completeze și dl 

Dincă Florin-Ionuț. 

Dl Dincă Florin-Ionuț : Aș vrea să spun că, în afară de ce a spus dl Isbășoiu 

Constantin, calitatea serviciilor nu este mulțumitoare. Nu zic că lasă de dorit, poate s-a 

mai îmbunătățit, dar nu este mulțumitoare și îmi aduc aminte că atunci când s-a semnat 

contractul au promis tomberoane pentru fiecare cetățean al localității. Din câte știu eu 

la Boldești, doar la Boldești vorbesc, nu s-au dat tomberoane, restul, mai departe nu 

știu ce să zic. Serviciile sunt mult sub fostul operatorul. Ar trebui și A.D.I. să ia 

atitudine împotriva operatorului și să îl mai tragă la răspundere puțin.  

Dl Lăcătușu Ioan : Nu știu cine stabilește evoluția tarifelor și în funcție de ce, în 

momentul în care sunt atâtea nemulțumiri. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Să îi răspund dlui consilier Lăcătușu Ioan, evoluția 

tarifelor a fost stabilită de către o firmă de specialitate în baza comenzii care a urmat-o 

A.D.I.- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul 

Deșeurilor Prahova”, există un document de 100 de pagini în care se analizează toate 

aspectele economice, sociale, d.p.d.v. al populației, al dinamicii populației. Cine vrea  
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să studieze, avem un extras, există la mine pe birou, nici eu nu am reușit să citesc tot, 

doar vreo 50 de pagini, este un studiu care relatează obiectiv evoluția fenomenului.  

Dl Lăcătușu Ioan : Dar să se achite și de sarcinile care le au în caietul de sarcini, 

probabil că și acolo au anumite tomberoane, timp de ridicare. 

Dl Predea Gheorghe  : Dl primar al orașului azi a fost la o ședință la A.D.I.  care 

le-a expus un punct de vedere, toți s-au aliat. Ideea este în felul următor, în condițiile 

în care nu va trece acest proiect de hotărâre, să vă spun ce se poate întâmpla. A fost o 

asemenea situație când, Consiliul Local Moinești, a fost dat și la televizor, nu a 

aprobat majorarea tarifului operatorului de salubritate. În condițiile în care nu se 

aprobă aceste majorări de salubritate, operatorul întrerupe furnizarea serviciului. 

Furnizarea serviciului este o necesitate absolută, nu se poate sta cu ea. În orașul 

Moinești două săptămâni nu s-au ridicat gunoaiele. La noi în speță dacă ajungem în 

această situație, trebuie să declarăm stare de alertă. Comitetul pentru Situații de 

Urgență se întrunește, e prevăzut de lege, declară stare de alertă cu privire la acest risc 

și se ia o decizie. În starea de alertă, se permite să angajeze Consiliul Local orice firmă 

în locul operatorului. Cei de la Moinești așa au procedat. Aveau tariful de salubritate 

4,5 lei, firma care a angajat-o în stare de alertă a venit cu 11 lei. A luat tot gunoiul și 

când a venit factura la populație, s-a spus că este de vină Consiliul Local pentru faptul 

că a făcut treaba aceasta. Le dăduse un tarif de vreo 7-8 lei și ceilalți au venit cu 11 lei. 

S-a făcut scandal, a fost și la televiziune. Eu știu de la viceprimarul cu care m-am 

întâlnit la un curs la Bacău acum vreo două luni. A spus ,,Am făcut chestiunea aceasta 

și mai bine nu o făceam pentru faptul că tot noi suntem de vină, că din cauza noastră 

Consiliul Local a angajat acea firmă cu 11 lei”.  

Acestea sunt consecințele, riscurile, urmează, dacă dvs. decideți ca A.D.I 

Prahova, sigur, în funcție de poziția tuturor Consiliilor Locale din județul Prahova. E 

nevoie de votul majorității celor care sunt în A.D.I., se ia hotărâre ca și la noi.       

În acest sens dau citire proiectului de hotărâre, o să îl supun la vot, să vedem ce 

iese. 

Dl Biță Paul : Luna trecută au fost vreo 5 străzi în Balaca unde nu au fost deloc 

în săptămâna aceea. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Sunt situații când se strică mașina, se duce la rampă, până 

aduce alta vine seara, muncitorii raportează că au fost și nu se duc. Ei vin a doua sau a 

treia zi, dar nu mai știe lumea să mai scoată, nu stă cu tomberonul la poartă. 

Dl Mihalcea Florea : Nu avem siguranța procentual cât ar face mărirea, 

presupun că ei merg la plafonul maxim cu mărirea.  

Dl Predea Gheorghe : Marirea va fi de cel puțin 80 %. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Ideea este că acesta este planul tarifar, nu este tariful, 

tariful nu este de competența noastră. Noi aprobăm planul tarifar, tariful se aprobă la 

Ploiești.  

Dl Mihalcea Florea : Vă dați seama că o să meargă pe maximul tarifului. 

Dl Predea Gheorghe : Aceasta depinde de ADI- Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”. 
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Dna Cărpușor Sanda : Eu cred, din punctul meu de vedere, că este o oportunitate 

să încercăm să ne unim Consiliile Locale pentru că, dacă de fiecare dată noi vom ceda, 

seamănă a șantaj. Cel puțin macar vom rămâne cu conștiința împacată că am încercat 

și putem să justificăm pentru că avem aceste înregistrări și procese-verbale și putem 

ieși în fața oamenilor să arătăm că noi de fapt nu am vrut. Că nu am reușit, dar nu este 

din vina noastră și poate ca noi vor proceda și alții. Eu nu văd pe cineva să vrea mărire 

așa explodată de prețuri. 

Dl Predea Gheorghe : Propunerea este obiectivă, cei care lucrează la firme știu. 

Cei care au firme știu că la an costurile unei firme se măresc indiferent de voință sau 

nevoință. 

Dna Cărpușor Sanda : Da, dar 80 %? 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Din acest punct de vedere, la momentul actual, atât pot să 

vă spun. Urmează să luăm o decizie. Decizia noastră va fi comunicată, urmează să 

vedem ce facem.  

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului anual 

de evoluție a tarifelor, este respins cu 1 vot pentru (dl Predea Gheorghe), 11 voturi 

împotrivă (dl Biță Paul, dl Breană Petre-Dragoș, dna Cărpușor Sanda, dna Cioc 

Rodica, dl Croitoru Gabriel, dl Ilie Vasilică, dl Isbășoiu Corneliu-Ovidiu, dl Lăcătușu 

Ioan, dl Mihalcea Florea, dl Petrișor Aurel, dl Vasile Adrian) și 4 abțineri care se 

contabilizează la voturi împotrivă (dl Dincă Florin-Ionuț, dl Dobrică Cristian, dl 

Isbășoiu Constantin, dl Tănăsescu Stelian-Horațiu). 

Dl Primar : Dacă îmi permiteți, există riscul după aceasta, am discutat azi la 

ședință, dacă nu se aprobă acest tarif să se aplice taxa. 

Dl Predea Gheorghe : Taxa la rampă… 

Dl Primar : Taxa la rampă…Noi trebuia să plătim niște bani, dar și referitor la 

colectare, îți dă o cantitate, dacă nu ai colectat cantitatea respectivă de deșeuri îți dă 

amendă. 

Din primarii care au fost prezenți la ședință, 90 % au fost contra în discuția care 

am avut-o cu Consiliul Județean, dar ședința nu s-a ținut pentru că nu au venit toți 

primarii, dar în principiu toți au zis să se termine cu dublarea tarifului. 

Dl Predea Gheorghe : O să vă ținem la curent.  

Dl Vasile Adrian : Fenomenul trebuie stopat acum, în faza aceasta, cu ce trece 

timpul… 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Și Consiliul Județean și  ADI- Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” sunt 

blocate, pentru că nu există operator de salubritate capabil să preia această activitate.. 

[…] 

Dna Cărpușor Sanda : Da și nu este normal! 

Dl Predea Gheorghe : Ideea este în felul următor, în condițiile în care vom 

ajunge în situația să angajăm un operator tot la tariful acesta, dar discutăm… 

[…] 

Dl Croitoru Gabriel : Cum este la Urlați și Podeni… 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Podenii Noi și Mizil nu au fost în A.D.I. 
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Dl Croitoru Gabriel : La Urlați este FLORICON care este al lor. 

Dl Predea Gheorghe : Urlați este în alt sector, noi facem parte din sectorul 2.6, 

Urlați e în alt sector. Acum e în curs de licitație pentru restul sectoarelor, zonelor, în 

condițiile când se aprobă operatorul regional, atunci ceilalți își încetează activitatea 

cum am fost și noi cu VITALIA, când a fost aprobat operatorul de acum, VITALIA a 

plecat. 

Dl Lăcătușu Ioan : Podenii plătesc și un tarif mai mare la colectare, la rampă. 

Dl Predea Gheorghe : Am încheiat, mergem mai departe, urmează să vedem ce 

va fi luna următoare.  
 

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

fără licitaţie publică a imobilului situat pe strada Poienilor, nr. 9. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a 

imobilului situat pe strada Poienilor, nr. 9,  se adoptă în unanimitate de voturi. 

 

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru modificarea şi 

completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unităţii de Asistenţă 

Medico-Socială 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 : Este vorba de mutarea competenței de aprobare de la 

șeful serviciului la directorul de Asistență Socială. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială 

Boldeşti-Scăeni, se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

licitație publică a unui spațiu situat în incinta Unității de Asistență Medico-Socială 

Boldești-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 spațiu situat în incinta Unității de Asistență Medico-Socială Boldești-Scăeni, se 

adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

apartenenței la domeniul privat al orașului Boldești-Scăeni a terenului situat în 

localitatea componentă Seciu, nr. 33. 

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 din Seciu, de la Căminul Cultural, 

unde are dl Anton clădirea și vrea să intabuleze.  
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Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind însușirea apartenenței la domeniul 

privat al orașului Boldești-Scăeni a terenului situat în localitatea componentă Seciu, nr. 

33, 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 : O singură precizare, este vorba de virări de credite 

bugetare între capitolele și alineatele bugetului acestei unități, banii fiind cei care i-am 

aprobat la ședința anterioară. 

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 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 orașului, după cum ați observat în 

referatul care este anexat la proiectul de hotărâre, constă în suplimentarea veniturilor 

secțiunii de funcționare cu suma de 112.000 lei. De asemenea suplimentarea 

cheltuielilor cu aceeași sumă de 112.000 lei și virări de credite bugetare între 

capitolele bugetare, suplimentarea veniturilor așa cum ați observat din încasările care 

s-au înregistrat la capitolul impozite pe clădiri, taxe teren, etc.  

          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 13 al ordinii de zi : DIVERSE 

 

          1. Se prezintă cererea nr. 16746/01.11.2018 prin care dl Panait Romică 

Constantin, domiciliat în orașul Boldești-Scăeni, str. Nucilor, nr. 13, solicită 

extinderea rețelei de gaze de la locuința vecinului până la locuința dumnealui.  

    Se trece la discuţii : 

              Dl Predea Gheorghe : În bugetul orașului pe anul acesta nu avem fonduri 

alocate pentru asemenea lucrări, urmează ca în bugetul anului viitor să analizăm dacă 

putem să finanțăm și această lucrare, având în vedere că cereri de acest gen mai avem 

pentru mai multe străzi, inclusiv pe Seciu și o parte din str. Seciului. Urmează ca în 

bugetul pentru anul 2019, dacă avem bani, să finanțăm lucrările de gaze. 

     Am finanțat, în istoria Consiliului Local, o singură dată finanțarea de gaze, pe 

cele două  străzi Seciului și strada din spatele Școlii Nr. 1. Procedura a durat 4 ani, nici 

acum nu s-a încheiat. Prin anul 2016 am aprobat, am început prin anul 2014, că este o 

procedură, trebuie să strângem cereri, trebuie să obținem aprobări. În anul 2016 am 
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ajuns în faza de a aproba Consiliul Local, furnizorul de gaze face licitația, dar nici 

acum nu s-a încheiat procedura. E o procedură greoaie dacă este prin Consiliul Local 

și este foarte scumpă. 

           

2. Dl Predea Gheorghe : Anunțul Direcției de Asistență Socială, prin care o 

asociație, un ONG, organizează cursuri de calificare gratuită pentru persoanele din 

orașul Boldești-Scăeni care se încadrează în prevederile care sunt date aici. Dacă aveți 

cunoștințe sau persoane care sunt șomeri, peste 54 de ani, de etnie romă, cu 

dizabilități.  

    Anunțul a fost atașat la dosar pentru informare. 

 

3. Dl Primar : Vă prezint programul pentru 1 Decembrie 2018, în baza 

fondurilor care le-am avut disponibile de la Consiliul Local.  

    Vineri, 30 noiembrie 2018, la Casa de Cultură ,,Mihai Eminescu” din Scăeni, 

la ora 17:00, va fi un moment festiv dedicat Centenarului și sărbătorii Sfântului 

Andrei, cu explicații ce înseamnă Centenarul și ce înseamnă Sfântul Andrei, cu un mic 

spectacol organizat de cei de la Casa de Cultură și de la celelalte școli și de la liceul 

din orașul nostru. 

         Pe 1 Decembrie 2018, la ora 11:00, avem o adunare în centrul orașului, la 

monument, la primăria veche, unde va explica un profesor ce înseamnă Centenarul, 

vor fi intonate câteva cântece patriotice, după care se vor depune coroane de flori. Am 

comandat coroane de flori din partea Primăriei și Consiliului Local. Noi PSD, ne-am 

comandat o coroană separat, pe care o vom depune tot acolo. Am comandat trei 

coroane din partea Primăriei și Consiliului Local, una o depunem la Monumentul din 

Scăeni, una la Monumentul din Boldești și una la Monumentul din Seciu. Dacă doriți 

și celelalte partide să depuneți coroane de flori, începem sâmbătă la ora 11:00, ne 

orientăm pentru că vor să depună și cei de la Școala de Pompieri Pavel Zăgănescu, cei 

de la Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Şcoala Gimnazială nr. 2, Liceul Tehnologic  

„Teodor Diamant”, AGRISOL INT RO S.R.L., ECO FERM S.R.L. 

      Dl Predea Gheorghe : Toți cei care vin cu coroană facem lista pe loc. 

      Dl Primar : Vom organiza un mic bufet în fața restaurantului Korona cu vin 

fiert și fasole cu cârnați și cam atât.    

     Vreau să vă informez că vor fi prezenți primarul și viceprimarul orașului 

Leova și vicepreședintele și un director de la Raionul Leova, 5 persoane de la Primărie 

și 5 persoane de la Raion, adică 10 moldoveni și 5 persoane, cu șoferul, din Bulgaria. 

Vine și primarul din Bulgaria, însoțit de un consilier, dl Gheorghe bineînțeles ca să ne 

traducă și un director de intreprinderi mici și mijlocii. 

     Pe 1 Decembrie 2018, seara, ne vom aduna, cei care doriți să veniți la Casa 

Prahoveană, la o masă festivă. 

     Dl Predea Georghe : Consilierii în general… 

       Dl Primar : Consilierii și cei care sunt musafiri, vom încheia cu această masă 

pe 1 Decembrie 2018, care va începe în jurul orei 18:00. 

     Dl Predea Gheorghe : Toți consilierii sunteți invitați. 

     Dl Primar : Vineri, 30 noiembrie 2018, la Casa de Cultură ,,Mihai Eminescu” 

din Scăeni, va fi la ora 17:00. 
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Dl Predea Gheorghe declară  închise  lucrările  şedinţei ordinare din data de 27 

noiembrie 2018. 

  

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETAR, 

                  Predea  Gheorghe                                          Tudor  Florina-Neli 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


