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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 
 

                                               

Încheiat astăzi 29.01.2019 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. 

16/23.01.2019 şi în scris prin Invitaţia nr. 1108/23.01.2019.  

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

 

            Dl Tănăsescu Stelian Horaţiu : Înainte să începem, discuţii? Are cineva 

vreo… 

   Dl Dincă Florin Ionuţ : Bună ziua dragi colegi. Domnule preşedinte vă 

mulţumesc că mi-aţi dat cuvântul acum la începutul ședinței. Fiind a doua şedinţă 

din anul acesta aş vrea să vă aduc la cunoştinţă câteva dispoziţii din Regulamentul 

de organizare şi funcţionare al consiliului local pe care noi l-am aprobat în data de 

01.04.2018. Acest regulament a fost iniţiat de domnul consilier, pe vremea aceea, 

Nicolae Cardoşi. Noi cu toţii am fost de acord cu el şi l-am aprobat.  

  Câteva aspecte care mi se par foarte importante. Convocarea şedinţelor 

comisiei se face de către preşedintele acesteia cel puţin cu 3 zile înainte conform 

art. 17 din capitolul II – organizarea Consiliului Local. Conform art. 25 convocarea 

consiliului local se face în scris cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau 

cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţelor extraordinare.  Şi aici vorbim de şedinţe 

extraordinare. Avem cazul şedinţei extraordinare din data de 08 ianuarie care a fost 

anunţată doar cu o zi înainte, pe data de 07 ianuarie. Odată cu notificarea 

convocării sunt puse la dispoziţia consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea 

de zi conform art. 3 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Ordinea de zi a şedinţei 

consiliului local se aduce la cunoștința locuitorilor oraşului prin mass-media sau 

prin orice alt mijloc de publicitate conform art. 39 alin.6 din Legea… 

   Dl Predea Gheorghe : Domnule consilier. Care este nemulţumirea? Că aşa 

stăm două ceasuri şi citim regulamentul. 

  Dl Dincă Florin Ionuţ : Nu. Mai avem o singură idee. Preşedintele de şedinţă 

trebuie să fie informat cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei 

hotărâri a consiliului local. 

  Nemulţumirea este vis-á-vis de şedinţa extraordinară din data de 08 ianuarie 

care am fost anunţaţi doar cu o zi înainte, deşi se spune clar că înaintea unei şedinţe 

extraordinare trebuie să fim anunţaţi cu cel puţin 3 zile înainte. Tot aşa am 

constatat şi anul trecut că au mai fost diferite situaţii în care am fost informaţi de 

şedinţă pe ultima sută de metri sau chiar în aceeaşi zi, sau au apărut modificări de 

ultimă oră fără să fim anunţaţi. Acest regulament este aprobat de noi, este votat de 

noi şi trebuie respectat. În cazul  care nu v-a fi respectat eu şi organizaţia PNL vom 

fi prezenţi dar ne vom abţine indiferent de ce proiect va fi vorba, nu vom mai 

aproba sau vom fi împotrivă. Pur şi simplu ne vom abţine de la aceste proiecte de 

hotărâre. Trebuie să fie respectate şi vă rog imperios să faceţi tot posibilul să fim 

anunţaţi corect de şedinţe la modul cel mai… Să aflăm din timp. 

  Dl Predea Gheorghe : Domnule preşedinte… 

      Dl Dincă Florin Ionuţ : Conform regulamentului şi conform Legii nr. 

215/2001.   

          Dl Predea Gheorghe : Dacă este să respectăm regulamentul trebuie să îl 

respectăm de la A la Z în sensul că această problemă nu este inclusă pe ordinea de 

zi şi trebuia ridicată la punctul diverse şi nu la începutul şedinţei. Dacă este să 

respectăm de la A la Z regulamentul. În mod normal când se aprobă ordinea de zi 

se începe cu primul punct iar această problemă este de punctul diverse.  

Un al doilea aspect. Executivul recunoaşte că sunt situaţii în care din punct 

de vedere formal şedinţa nu a fost anunţată cu 3 zile înainte. Problema se pune că 

proiectele care au fost pe ordinea de zi nu au fost atât de complicate încât dacă 

dumneavoastră aţi cerut lămuriri să nu le discutăm. Astea sunt chestiuni de formă.   

 Dl Dincă Florin Ionuţ : Eu zic că nu sunt de formă, domnule viceprimar. 

Trebuie respectată legea, regulamentul şi noi dacă venim aici trebuie să ştim ce 

aprobăm şi ce nu aprobăm. Este părerea mea şi…     

Dl Predea Gheorghe : Haideţi să suspendăm această discuţie până la diverse. 

Pentru că de asta avem diverse ca să discutăm tot felul de… 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Nu am reuşit să ajung atunci tocmai din cauză că 

şedinţa a fost anunţată cu o zi înainte pe data […], pentru că voiam să discut 

această problemă la prima şedinţă din anul 2019. Mulţumesc pentru… 

Dl Predea Gheorghe : Da. Discutăm la diverse. 
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[…] 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Ok. 
 

Se trece la primul punct al ordinii de zi : Aprobarea procesului-verbal al 

şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data 08.01.2019. 

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 08.01.2019, care se aprobă în 

unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 2 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 31.12.2018. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Execuţia bugetară după cum ştiţi înseamnă totalitatea 

cheltuielilor care se efectuează de unitatea administrativ teritorială pe unitatea de 

timp, adică pe anul 2018. Cheltuielile au fost făcute pe clasificaţii bugetare şi din 

acest punct de vedere vă rog să aprobaţi acest proiect de hotărâre.  

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 31.12.2018 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 3 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 31.12.2018. 

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 31.12.2018 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 4 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 31.12.2018. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 
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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 31.12.2018 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 5 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 31.12.2018. 

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 31.12.2018 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 oraşului Boldeşti-Scăeni 

la data de 31.12.2018. 

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 31.12.2018  

se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Conform legislaţiei în vigoare Consiliul Local are 

obligaţia ca în luna ianuarie a fiecărui an să aprobe numărul asistenţilor personali 

pe raza unităţii administrativ teritoriale. Noi în anul 2018 am avut un număr de 30 

asistenţi personali şi vă propunem ca şi în anul 2019 să menţinem acelaşi număr de 

asistenţi personali. Nu am mărit acest număr ca urmare a faptului că aceste 

cheltuieli trebuiau suplimentate de la bugetul local şi cu cât avem mai mulţi 

asistenţi personali cu atât avem cheltuieli mai mari. În acest sens vă propunem să 

aprobaţi acest număr de 30 de asistenţi personali pentru anul 2019. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre  privind aprobarea numărului de asistenţi 

personali ai persoanelor cu handicap grav se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

Hotărârii Consiliului Local nr. 74/29.05.2018 privind aprobarea tarifelor minime 
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pentru închirierea unor spaţii cu altă destinaţie decât cea de  locuinţă, aparţinând 

domeniului public sau privat 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 : În urma scrisorii adresate de către Inspectoratul 

Judeţean de Poliţie Prahova prin care ne roagă în mod deosebit să aprobăm 

micşorarea chiriei pe care o are la spaţiul pe care îl ocupă Poliţia oraşului Boldeşti-

Scăeni. Nefiind în anexa la hotărârea consiliului local cu tarifele minime, activitate 

pentru instituţii publice, am propus completarea acestei anexe prin acest proiect de 

hotărâre iar preţul pentru asemenea situaţii să fie de 1,5 lei/mp/luna pentru 

imobilele situate în categoria A, urmând să se diminueze în funcţie de categoria de 

încadrare pe zonele localității. Din acest punct de vedere vă rugăm să aprobaţi 

acest proiect de hotărâre. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 74/29.05.2018 privind aprobarea tarifelor minime pentru închirierea unor 

spaţii cu altă destinaţie decât cea de  locuinţă, aparţinând domeniului public sau 

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

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

termenului în cazul contractului de închiriere nr. 124/07.01.2010 şi stabilirea 

chiriei. 

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 contractul de închiriere cu Poliţia 

oraşului Boldeşti-Scăeni, aşa cum vă spuneam anterior chiria va fi stabilită la 

valoarea care s-a aprobat la proiectul de hotărâre anterior.  

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

contractului de închiriere nr. 124/07.01.2010 şi stabilirea chiriei se adoptă în 

unanimitate de voturi. 
 

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

Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare şi extindere sistem de 

alimentare cu apă – oraş 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 S.F.-ul care a fost aprobat de către 

dumneavoastră în anul anterior cu privire la modernizarea reţelei de apă. Această 
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reţea de apă presupune înlocuirea conductelor de la staţia de pompare de la 

Lipăneşti şi până la rezervoare şi inclusiv restul oraşului pentru zonele în care  

conductele nu au fost înlocuite. Valoarea acestei investiţii, după cum aţi observat, 

se ridică la 340 miliarde lei vechi. Avem nevoie să aprobaţi indicatori tehnico-

economici pentru a depune documentaţia să fie finanţată prin PNDL 2. Din acest 

punct de vedere dacă sunt întrebări vă răspund. Noi v-am propus varianta nr.1 a 

studiului de fezabilitate, variantă care din punct de vedere tehnic noi apreciem că 

aceasta corespunde la ceea ce ne-am gândit noi şi din punct de vedere financiar 

este mai ieftin. 

Dl Tănăsescu Stelian Horaţiu : Aveţi întrebări? 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea  Documentaţiei de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţii „Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă – 

oraş Boldeşti-Scăeni” se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 11 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre 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 : Prin excedentul bugetar, după cum cunoaşteţi, se pot 

face pentru o anumită serie de cheltuieli şi anume acoperirea golului de casă care 

noi am prevăzut să fie la 2.750.000 lei iar diferenţa de 271.125,25 lei să fie 

finanţate investiţiile care sunt pentru anul 2019. Nu am detaliat la momentul acesta 

care sunt investiţiile finale întrucât acestea vor face parte din anexa bugetului […] 

pentru anul în curs. Astfel vă rugăm să aprobaţi acest proiect de hotărâre. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre  privind utilizarea excedentului bugetar al 

oraşului Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 12 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Programului provizoriu de investiţii al secţiunii de dezvoltare pe anul 2019 şi 

finanţarea acestuia din excedentul 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 : Acest program provizoriu al listei de investiţii pentru 

anul acesta ne este necesar pentru a face eventualele plăţi prin trezorerie în 

condiţiile când la contractele încheiate acum un an şi continuate anul acesta, vor fi 

depune situaţii de lucrări pentru lucrările care nu au fost decontate în anul anterior. 

Întrucât estimăm că bugetul va dura până în luna martie ne-am luat măsuri de 

siguranţă să aprobăm acest program provizoriu, pentru că există această procedură 
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prin trezorerie, ca să putem să facem plăţile pentru lucrările care eventual vor fi 

efectuate până atunci. La ora actuală avem lucrări neplătite pe rezervor la Seciu, pe 

canalizare la Balaca. Dacă cumva apare vreo situaţie de lucrări să putem să fim în 

măsură să plătim aceste lucrări.   

Dl Tănăsescu Stelian Horaţiu : Întrebări? 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre  privind aprobarea Programului 

provizoriu de investiţii al secţiunii de dezvoltare pe anul 2019 şi finanţarea acestuia 

din excedentul bugetar al oraşului Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate de 

voturi. 
 

Se trece la punctul 13 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind încetarea 

contractului de concesiune nr. 3898/9.05.2008. 

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 contractul unui cetăţean care şi-a vândut 

apartamentul. Avea contract de concesiune pentru a face un balcon. Vânzând 

apartamentul automat renunţă la contractul de concesiune. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind încetarea contractului de 

concesiune nr. 3898/9.05.2008 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 14 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. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Este vorba de postul de bibliotecare pe care l-am 

transformat din SSD în studii medii cu vechime mare. Dacă sunt întrebări! 

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 15 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind alipirea a 

două terenuri situate pe strada Poienilor. 

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 două loturi de teren de pe strada 

Poienilor pe care proprietarul construcţie vrea să extindă construcţia actuală. 

Pentru această extindere autorizaţia de construire nu i se eliberează decât în 
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condiţiile când există o anumită suprafaţă de teren şi dacă nu există alipirea acestor  

două loturi de terenuri. În acest sens pentru soluţionare am făcut acest proiect de 

hotărâre pentru ca dumneavoastră să îl aprobaţi.      

Supus la vot, Proiectul de hotărâre  privind alipirea a două terenuri situate pe 

strada Poienilor se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 16 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind 

clasificarea unui drum în categoria „străzi” şi însuşirea apartenenţei acestuia la 

inventarul 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 : Este vorba de prelungirea străzii Câmpiei de la Balaca 

iar în nomenclatorul stradal al primăriei figurează numai pe o anumită lungime. În 

zonă se face un PUZ şi pentru ca acesta să treacă de Direcţia de Urbanism de la 

Consiliul Judeţean trebuie să lungim această stradă cu această suprafaţă de teren pe 

care noi am inclus-o în acest proiect de hotărâre.   

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind clasificarea unui drum în 

categoria „străzi” şi însuşirea apartenenţei acestuia la inventarul bunurilor  care 

alcătuiesc domeniul public al oraşului Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate de 

voturi. 
 

Se trece la punctul 17 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind pentru 

modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local referitoare la activitatea 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 : Având în vedere că a fost o perioadă când la această 

unitate s-a înregistrat lipsă de pacienţi ca urmare a tarifului ridicat pe care tot noi 

executivul l-am propus pentru a majora veniturile acestei unităţi, am discutat cu 

conducerea acesteia şi am ajuns la concluzia să propunem consiliului local 

modificarea acestor tarife în sensul în care este prevăzut în acest proiect de 

hotărâre. Pe scurt, este vorba de 1.600 lei pentru cei care stau  până la 6 luni, 1.800 

lei pentru cei care stau peste 6 luni până la 1 an şi peste un an să fie 2.000 lei. Sigur 

pe măsură ce dinamica socială sau preţurile vor creşte noi putem ca şi măsuri 

locale să majorăm sau să micşoră aceste tarife de internare. Dacă aveţi întrebări! 

Dacă nu vă rugăm să aprobaţi acest proiect aşa cum a fost formulat.  
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Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind pentru modificarea unor hotărâri 

ale Consiliului Local referitoare la activitatea Unităţii de Asistenţă Medico-Socială 

Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 18 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 161/19.12.2017 privind aprobarea 

concesionării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 6208 mp situat în 

T54 P 2710/2. 

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 decalarea unor termene cu privire la 

contractul de concesiune pe această suprafaţă de teren în zona „Mucava” prin care 

concesionarul nu şi-a respectat termenele de obţinere a autorizaţiei de construire. 

În acest sens a fost sancționat conform legii şi s-a dispus intrarea în legalitate, 

urmând ca noi, consiliul local, sa aprobăm decalarea acestor termene pentru a 

putea să obţină actele necesare.  

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 161/19.12.2017 privind aprobarea concesionării prin licitaţie 

publică a unui teren în suprafaţă de 6208 mp situat în T54 P 2710/2 se adoptă în 

unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 19 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 36/27.03.2018 privind închirierea 

pajiştilor situate în domeniul privat 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 : Este vorba de modificarea suprafeţei de teren la 

contractul de concesiune a pajiştilor către un concesionar ca urmare a faptului că  

s-a constata că o suprafaţă de 5,8 ha aparţine Ocolului Silvic Ploieşti în sensul că 

pe această suprafaţă de teren sunt crescuţi arbori şi nu poate fi folosită pentru 

vegetaţia animalelor. În acest sens avem înscrisul de la Ocolul Silvic, am luat 

legătura cu cadastru şi până la soluţionarea finală, până la intabularea tuturor 

acestor aspecte vă propunem să modificăm acest contract ca să plătească numai 

pentru suprafaţa pe care efectiv o foloseşte.    

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 36/27.03.2018 privind închirierea pajiştilor situate în 

domeniul privat al oraşului Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate de voturi. 
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Se trece la punctul 20 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind 

dezmembrarea unui teren situat pe strada Fagului nr.10. 

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 dezmembrarea terenului de sub imobilul 

care este cunoscut ca „Omnia Scăeni” care este al Cooperativei de Consum 

Boldeşti-Scăeni, iar cooperativa ne-a solicitat ca să aprobăm această dezmembrare 

pentru a putea să îşi clarifice situaţia juridică a acestui imobil în sensul că la ora 

actuală terenul în suprafaţă de 1.870 mp este intabulat pe primărie, iar dânşii 

solicită să fie dezmembrată ca să se ştie exact cât teren este a amprentei 

construcţiei. În acest sens pentru a se efectua dezmembrarea este nevoie de 

aprobarea consiliului local. De aceea am iniţiat acest proiect de hotărâre şi l-am 

băgat în regim de… 

Dl Isbăşoiu Constantin : Vreau şi eu să vă întreb ceva dacă se poate.  

Dl Predea Gheorghe : Da. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Terenul care cuprinde intrarea de acces către PT 

este inclus în lotul 1? 

Dna secretar Tudor Florina Neli : Nu. Nu este. 

[…] 

Dl Isbăşoiu Constantin : În dreapta drumului de acces nu mai este un chioşc? 

Dna secretar Tudor Florina Neli : Da. Face parte tot din suprafaţa asta de 

1.870 mp. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Am înţeles. Nu ar fi bine dacă îl dezmembrăm şi pe 

acesta? Pentru că mâine-poimâine vine să îl ia şi pe acela. 

Dl Predea Gheorghe : Nu. Cei care fac dezmembrarea o face fiecare pe banii 

lui. Aici se face dezmembrarea pe banii cooperaţiei. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Şi acela tot al cooperativei este. 

Dl Predea Gheorghe : Cine are interes… 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Domnule Cornel este clar. Sunt cele două loturi. Din 

cel mare care este intabulat la primărie trebuie să îl dezmembrăm… 

Dl Isbăşoiu Constantin : Accesul şi PT-ul ce statut are? 

Dl Predea Gheorghe : Nu are treabă accesul. Intabularea nu înseamnă că îi 

împiedici accesul. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Locul pe care este PT-ul. Acestea ce statut au? 

Dl Predea Gheorghe : PT-ul este al SC Electrica dar terenul este al primăriei. 

Dna secretar Tudor Florina Neli : Nu face parte din terenul intabulat. 

Terenul de 1.870 mp pe care avem număr cadastral şi se dezmembrează acum nu 
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include terenul PT-ului. Acum, nu ştiu sigur, poate ştie domnul Voicu dacă are SC 

Electrica aici deja intabulare. 

Dl Predea Gheorghe : Nu are nici o intabulare. Nu are nimic.  

Dl Isbăşoiu Constantin : Este posibil să vină pentru că s-a privatizat 

Electrica. 

Dna secretar Tudor Florina Neli : Da, dar terenul acesta nu este intabulat de 

noi. 

Dl Predea Gheorghe : Acolo Electrica nu are titlu de proprietate şi există  în 

domeniul privat al primăriei şi tot la noi trebuie să vină pentru că să dau 

concesiune sau ceva. Asta este. Şi stâlpii şi tot. Pentru alte detalii lămuresc cu 

domnul Voicu. Acum este bolnav.  

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

pe strada Fagului nr.10 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

       Se trece la punctul 21 al ordinii de zi: Prezentarea Raportului privind 

activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe 

semestrul II al anului 2018. 

          Consiliul Local a luat act. 
 

          Se trece la punctul 22 al ordinii de zi: Prezentarea Situaţiei privind acordarea 

audienţelor de către primar în anul 2018. 

          Consiliul Local a luat act. 
 

          Se trece la punctul 23 al ordinii de zi: Prezentarea Raportului privind 

activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate în semestrul II al anului 2018. 

Consiliul Local a luat act. 
 

          Se trece la punctul 24 al ordinii de zi: Prezentarea Raportului privind stadiul 

completării registrului agricol în semestrul II al anului 2018. 

Consiliul Local a luat act. 
 

Se trece la punctul 25 al ordinii de zi : DIVERSE 

          1. Se prezintă Informarea Poliţiei oraşului Boldeşti-Scăeni nr. 

762/17.01.2019  care conţine  evaluarea fenomenelor antisociale, măsurile 

întreprinse în îndeplinirea atribuţiilor specifice şi modul în care au fost îndeplinite 

sarcinile pe plan local pe parcursului anului 2018. 

Se trece la discuţii: 

Dl Isbăşoiu Constantin : Pot să completez şi eu ceva? Vreau să spun că 

suntem la fel ca şi Isărescu cum nu se duce la Parlament aşa nu a venit nici şeful 

Poliţiei ca să ne prezinte şi nouă acest raport. Era mai bine dacă venea şi îl prezenta 

şi … 
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Dl Primar : Vine la şedinţa următoare. A zis că acum este prea din  scurt. 

Întâi să prezinte bilanţul.  

Dl Isbăşoiu Constantin : Mai aveam şi noi întrebări de pus… 

Dl Primar : La următoarea şedinţă vine. 

Dl Predea Gheorghe : Nu a fost invitat. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Raportul acesta îl invita. 

Dl Primar : Nu. Trebuie să aibă întâi bilanţul lor şi pe urmă… 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Dacă există o solicitare din partea Consiliului Local… 

Dl Isbăşoiu Constantin :  Eu unul aşa consider. Poate greşesc. 

Dl Primar : Dacă nu îi dă voie inspectorul şef pentru că nu a prezentat 

bilanţul… 

Dl Isbăşoiu Constantin :  Şi faptul că, legat de asta, a fost şi un proiect al 

nostru prin care îi dăm clădirea cu bani mai puţini, cred că din bun simţ ar trebui să 

vină.  

Dl Primar : La următoarea şedinţă vine. 

Dl Predea Gheorghe : Nu se pune problema să nu vină domnule consilier. 

Dl Isbăşoiu Constantin :  A mai fost odată tot aşa invitat şi ne-a persiflat 

puţin şi a plecat. 

[…] 

Dl Isbăşoiu Constantin :  Întrebaţi-o şi pe doamna când l-a întrebat de 

oamenii care circulă cu viteză… şi a spus că nu este în menirea dânsului… 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Da. Are dreptate când a spus că a venit, a văzut şi a 

plecat… Ne-a persiflat şi a plecat. Ne-a dat nişte răspunsuri evazive.     

Dl Predea Gheorghe : Dar să ştiţi că poliţiştii de regulă sunt stricţi, la obiect. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : O să îi facem invitaţie în cursul lunii februarie să vină 

să vă explice acele grafice. 

Dl Vasile Adrian : Tot asta am vrut să subliniez şi eu. Scrie şi aici că va fi 

prezentat de domnul comandant. Probabil cum a spus şi domnul primar întâi 

bilanţul şi apoi raportul de activitate. 

Dl Primar : Nu poate să vină întâi la noi şi pe urmă să-i spusă inspectorului 

şef… 

Dl Predea Gheorghe : Dânsul a adus hârtiile să le studiem, iar când o să vină 

dânsul, atunci puneţi întrebări în funcţie de ce a prezentat. 

Dl Vasile Adrian : Ar trebuie invitat şi alocat un timp în care să ne 

exprimăm fiecare doleanţele.  

[…] 

Consiliul Local a luat act. 
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2. Se prezintă informarea  nr. 1098/23.01.2019 cu privire la stadiul lucrărilor 

efectuate de către operatorul de apă/canal S.C. JOVILA CONSTRUCT S.R.L., 

finanţate din fondul de dezvoltare constituit conform HCL nr. 72/2006 şi HCL nr. 

95/2014. 

Consiliul Local a luat act. 
 

3. Se prezintă adresa nr. 473/14.012019 prin care Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Parteneriatul Pentru Managementul Deşeurilor – Prahova” prin 

care ne transmite documentaţia prin care se solicită modificarea de tarif de către 

operatorul S.C. Rosal Group S.A., determinată de actualizarea numărului 

populaţiei conform recensământului din anul 2011, faţă de recensământul iniţial 

din 2002 care a stat la baza întocmirii documentaţiei de atribuire.  

Se trece la discuţii: 

Dl Predea Gheorghe : Rosal-ul prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

solicită tuturor consiliilor locale din judeţul Prahova să aprobe această majorare de 

tarife. Sigur această documentaţie are 87 de pagini şi nu am stricat atâta hârtie. 

Dl Tănăsescu Stelian Horaţiu : Dar când au făcut ei recensământul în 2002? 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : În 2002 iar ultimul recensământ în anul 2011.  

Dl Vasile Adrian : Când au prins contractul se ţinea cont de recensământul 

din 2002 acum este… 

Dl Predea Gheorghe : Da. Ei invocă, ca justificare a majorării de preţ care v-

a urma, numărul de populaţie pentru faptul că ei au avut în vedere, cu presupunere, 

la Boldeşti-Scăeni 11.800 de locuitori. La ora actuală practic sunt mulţi plecaţi, 

dacă mai sunt 10.000. Invocă inflaţia, salariile care s-au modificat de la 01 

ianuarie, costul motorinei şi în final propune un tarif la 10,73 lei/persoană la nivel 

urban inclusiv TVA.    

Dl Primar : Cererea asta o să treacă prin consiliul judeţean unde este ADI şi 

acolo o să fie toţi primarii care beneficiază de serviciile S.C. Rosal şi se va aproba 

sau nu. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : El invocă mai multe motive şi noi invocăm calitatea 

serviciilor. 

Dl Predea Gheorghe : Da. Noi le-am spus şi  domnul primar le-a spus 

„Majoraţi, majoraţi dar faceţi serviciul cum trebuie, dacă tot majoraţi”. Pentru că 

suntem conştienţi că nu poate fi făcut un serviciu cu 6 lei. Dacă aduni câte 

contracte are pe Boldeşti-Scăeni şi înmulţeşti cu 6 lei de persoană dă o sumă care 

nu ştiu dacă ajunge măcar de motorină. Asta este problema dar să îşi facă serviciul. 

Asta a fost cerinţa noastră. Urmează ca ADI împreună cu Consiliul Judeţean să ia  

o decizie pentru faptul că noi am respins şi data trecută şi în condiţiile când iniţiem 

proiect de hotărâre bănuiesc că ve-ţi spune de ce la-m iniţiat.[…] 
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Dl Lăcătuşu  Ioan : Trebuie să mai vedem şi câte proprietăţi au contracte. 

Poate sunt doar jumătate. Ei să facă treaba asta. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Am trimis notificări la toată lumea din partea 

primăriei ca să îşi facă fiecare contracte. 

Dl Lăcătuşu  Ioan : Pe baza asta mă gândesc că ei invocă că nu au venituri şi 

din cauza asta… 

Dl Isbăşoiu Constantin : Ei şi-au asumat răspunderea şi… 

[…] 
 

4. Se prezintă cererea nr. 467/14.012019 prin care S.C. SMART KIDS 

SERV S.R.L., societate în curs de înfiinţare, reprezentată de către administrator 

Roman Ioana Andreea, prin care solicită închirierea unui spaţiu ca sediu social în 

oraşul Boldeşti-Scăeni, str. Podgoriei, nr. 2, în vederea definitivării înfiinţării 

societăţii cu numele mai sus menţionat. 

Se prezintă punctul de vedere al doamnei Moraru Mariana. 

Se trece la discuţii: 

Dl Predea Gheorghe : Da. Solicită un spaţiu de închiriere la primăria veche. 

Mai există un spaţiu acolo. Urmează să îl scoatem la licitaţie în  condiţiile când… 

Dl. Mihalcea Florea : Nu ştiu dacă se poate prezenta la licitaţie dacă nu are 

societatea înfiinţată! 

Dl. Dobrică Cristian : Şi ce face, punct de lucru acolo? 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Noi scoatem spaţiul la licitaţie şi comisia care 

analizează dosarul v-a observa dacă poate să închirieze sau nu. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Ştiu că mai este o cerere. 
 

5. Se prezintă cererea nr. 501/14.012019 prin care Gheorghe Somna Elena, 

domiciliată în oraşul  Boldeşti-Scăeni, str. Sondelor, nr. 4, prin care solicită să i se 

ofere un teren în vederea construirii unei locuinţe ( două camere, bucătărie, baie şi 

hol ) cu ajutorul Bisericii Evangheliste.  

Se trece la discuţii: 

Dl Predea Gheorghe : Situația este complicată aici. 

Dl Primar : A avut teren concesionat pe str. Teleajenului la ţinu cât la ţinut şi 

nu a vrut să îşi facă nimic acolo şi l-a abandonat. 

Dl Predea Gheorghe : Are datorii vreo 2000 lei. 

Dl Primar : Ia vrea acolo în faţă, lângă gară. 

[…] 
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6. Se prezintă cererea nr. 576/15.012019 prin care Consiliul Judeţean 

Prahova - Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului reprezentată prin 

Director Călin Viorel, prin care solicită să i se comunice acordul Primăriei oraşului 

Boldeşti-Scăeni, în urma discuţiilor purtate anterior, pentru trecerea terenului situat 

în Boldeşti-Scăeni, T.38, CTD 1738/1 în suprafaţă de 2000 m.p. si a clădirii din str. 

Fagului  în proprietatea publică a judeţului Prahova, în scopul dezvoltării de 

servicii sociale integrate în comunitate pentru copii/persoane adulte cu handicap 

(case de tip familial, locuinţe protejate, centre de zi). 

Se prezintă punctul de vedere al domnului Voicu Ion. 

Se trece la discuţii: 

Dl Predea Gheorghe : Urmează să iniţiem proiect de hotărâre pentru şedinţa 

următoare. Am discutat problema, v-am expus problema. Este vorba de terenul 

acela de la „recuperări” şi centrala termică de la Scăeni. O să inițiem proiect de 

hotărâre.     

Dl Isbăşoiu Constantin : Îmi daţi voie să completez sau să întreb şi eu ceva? 

Dl Predea Gheorghe : Vă rog. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Noi mai suntem păţiţi cu colaborarea cu Consiliul 

Judeţean pentru UAMS. Acolo văd că tot aşa ceva vrea să facă.   

Dl Predea Gheorghe : Nu. Aici este altceva.  

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Îi transferăm lor terenul în proprietate ca să facă 

construcţia. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Aşa, şi dacă nu le dă să mănânce la oamenii aceia 

va pica pe capul primăriei. 

Dl Primar : Este treaba lor domnule consilier. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Nu cred, pentru că dacă va fi pe… 

Dl Primar : Nu mă obligă pe mine să iau când le-am dat lor toate…   

Dl Isbăşoiu Constantin : Şi nu vă obligă asta ca să le daţi de mâncare la cei 

care sunt din alte localităţi? 

Dl Predea Gheorghe : Nu.  

Dl Isbăşoiu Constantin : Ba da. 

Dl Primar : E afacerea lor. 

Dl. Isbăşoiu Constantin : Aici? 

Dl Primar : Nu. Acolo. […] 

Dl Isbăşoiu Constantin : Acolo tot aşa va fi, o să vedeţi. 

Dl Primar : Nu ştiu în ce condiţii s-a luat spitalul când s-a luat. 

Dna Secretar Tudor Florina Neli : Nu. UAMS este unitate subordonată şi 

înfiinţată prin hotărâre a consiliului local. Aici vor să facă cu fonduri europene dar 

în subordinea consiliului judeţean. Direcţia de Asistenţă Socială este cel care 

depune… 
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[…] 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Problema este să nu se asocieze consiliul local cu… 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Iniţiem proiect de hotărâre şi o să mai discutăm şi 

atunci. 
 

7. Se prezintă cererea nr. 761/17.012019 prin care  doamna Pacu Corina-

Ramona administrator al S.C. PRODARIA LAND S.R.L. cu sediul în Ploieşti,    

B-dul Republicii, nr. 152G, prin care solicită închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 

aproximativ 40 m.p. în fostul sediul al Primăriei oraşului Boldeşti-Scăeni din str. 

Podgoriei, nr. 2 pentru amenajarea unui cabinet oftalmologic. 

Se prezintă punctul de vedere al doamnei Moraru Mariana. 

Se trece la discuţii: 

Dl Predea Gheorghe : Este vorba de cea care deţine farmacia de naturiste 

lângă „Loto”. Vrea să facă cabinet oftalmologic. Iniţiem proiect de hotărâre şi 

scoatem la licitaţie. Câştigă bine, nu câştigă… 
 

8. Se prezintă cererea nr. 1064/23.012019 prin care S.C. SANDU A.V.   

S.R.L., cu sediul în oraşul  Boldeşti-Scăeni, cartier Seciu, nr. 33, prin care solicită 

concesionarea unei suprafeţe de 21 mp ce se află sub construcţia pe care o deţine 

pe acest teren în anul 1994. Concesionarea se solicită pe o perioadă de 99 ani, 

vechime egală cu perioada vechiului contract de concesiune. Acesta îi este necesar 

pentru intabulare.  

Se prezintă punctul de vedere al domnului Voicu Ion. 

Se trece la discuţii: 

Dl Predea Gheorghe : Este vorba de clădirea din centru de la Seciu care este 

a domnului Anton şi vrea să o intabuleze. A constatat că terenul este mai mare 

decât clădirea pe care o are. Acei 21 m.p. urmează, cu aprobarea dumneavoastră, să 

îi concesionăm acest teren ca să poată să îşi rezolve situaţia juridică. O să iniţiem 

proiect de hotărâre la şedinţă următoare.  
 

9. Dl Predea Gheorghe : Mai este ceva? Să reluăm discuţia de la diverse cu 

domnul consilier  Dincă. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Este ok. Sincer eu nu aştept un răspuns la ce am spus 

eu. Eu aştept doar să se respecte regulamentul şi convocarea şedinţelor să se facă 

corespunzător. 

Dl Predea Gheorghe : Eu credeam că dacă lucrăm de atâta timp împreună 

există o toleranţă între noi în limita aspectelor. Nu cred că acum dumneavoastră 

vreţi să stricaţi această toleranță. Noi de regulă v-am informat prin e-mail, prin 

telefon, prin… Nu cred că este un capăt de ţară pentru problema aceasta. Vă daţi 

seama că dacă este să fim foarte riguroşi atunci şi executivul primăriei poate să 
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pună şedinţele consiliului local la ora 9ºº şi câţi dintre dumneavoastră puteţi să 

veniţi. Dacă e să încercăm să ne facem un fel de şicane pe chestiunea aceasta. 

Adică, nu cred că pentru faptul că nu aţi fost anunţat… s-a întâmplat… Au fost 

situaţii atunci de sărbători. Cred că din punct de vedere… Nu ştiu dacă s-a 

anunţat… Nu v-a dat e-mail cu o zi înainte? 

Dl Dincă Florin Ionuţ : E-mailul s-a dat cu o zi înainte.  : E-mailul 

respectiv… Se poate da un mesaj pe telefon… 

Dl Predea Gheorghe : Domnule consilier, trebuie să recunosc că eu sunt de 

vină pentru că am vorbit cu doamna secretar şi i-am spus să facă şedinţă de îndată, 

ca să o convoc „de astăzi pentru ora 15ºº” iar dânsa a spus „Nu, mai bine facem 

extraordinară”. De aceea a fost situaţia… 

Dna Secretar Tudor Florina Neli :  Eu încerc să evit şi ședințele 

extraordinare pentru ca să spun aşa…     

[…] 

Dna Secretar Tudor Florina Neli :  Eu sunt interfaţa între executiv şi 

dumneavoastră. Asta este. Sunt secretarul oraşului şi trebuie să asigur legalitatea. 

Încerc să asigură dar şi să funcţionăm. Termenele într-adevăr sunt acestea pe care 

le spuneţi dumneavoastră şi aveţi perfectă dreptate. Însă la noi apar mereu 

chestiuni urgente. Asta înseamnă să vă convocăm mereu în şedinţă de îndată. 

Şedinţa din data de 08 ianuarie şi cu alte ocazii am făcut şedinţă extraordinară 

pentru că apare la sfârşitul anului în data de 28 decembrie ordinul de închidere al 

exerciţiului financiar şi este necesar ca până pe data de 09 ianuarie să adoptăm 

hotărâre prin care trebuie să acoperim deficitul. 

Dl Predea Gheorghe : Situaţia financiară. 

Dna Secretar Tudor Florina Neli :  Este vorba despre acel deficit al secţiunii 

de dezvoltare care trebuie să fie acoperit din excedent. 

Dl. Primar : Trebuie raportat până pe 09 ianuarie.  

Dna Secretar Tudor Florina Neli : Deci până pe data de 09 ianuarie trebuia 

să ducem acea hotărâre. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Am înţeles… 

Dna Secretar Tudor Florina Neli : Ideea a fost că sumele care se dau de la 

trezorerie, dna Ionescu nu le-a aflat decât luni, că de asta am şi stat să vedem dacă 

facem şedinţă sau nu, avem nu avem sumele ca să convocăm de îndată. 

În ceea ce priveşte şedinţa extraordinară. Dacă noi vă convocăm în şedinţă 

extraordinară nu mai este necesar să avem avizul comisiilor de specialitate. Asta ar 

însemna că nu suntem obligaţi conform regulamentului să avem şedinţa pe comisii. 

Dar este normal să veniţi şi să ştiţi. De aceea noi punem şedinţa, aţi văzut notăm 

acolo că şedinţa este cu o oră înainte. Noi nici nu ar trebui să facem convocarea pe 

comisii. Am mai discutat şi cu domnul Cardoşi când era consilier. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Da. 
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Dna Secretar Tudor Florina Neli : Noi normal ar trebui să vă transmitem 

proiectele de hotărâri iar aici recunoaştem că suntem deficitari pentru că de multe 

ori vedeţi că apar probleme urgente, să transmitem proiectele de hotărâri către 

preşedintele comisiei, iar preşedintele comisie convoacă şedinţa când consideră 

dumnealui. Când a apărut regulamentul în anul 2002 şi eram încă în cursul unui 

mandat, am discutat cu domnii consilieri de atunci şi am spus că aşa prevede 

regulamentul. Procedura era ca şi acum. Comisiile se convocau de noi la aceeaşi 

dată. Atunci domnii consilieri au spus că vor să meargă tot cum s-au învăţat pentru 

că e bine să fie cu toţii la şedinţa pe comisii şi ştiu că am mai discutat şi cu 

dumneavoastră şi aţi optat pentru păstrarea acestei maniere de lucru. Pe de altă 

parte proiectul de hotărâre trebuie să îl trimit doar la comisia care trebuie să îl 

avizeze. Deci nu toate comisiile trebuie să îl discute. Comisia de specialitate care 

scrie acolo că dă avizul doar către acea comisie noi ar trebui să trimitem proiectul 

de hotărâre, preşedintele convoacă comisia la şedinţă şi după ce mi se transmite 

mie ca secretar avizul, apoi facem ordinea de zi cu tot ce este avizat de către 

comisii pentru şedinţa ordinară şi vă transmitem  dumneavoastră ca şi consilieri 

proiectele cu tot cu avizele în regulă. Atunci abia luaţi cunoștință de ele, deci nu 

înainte de şedinţa pe comisii.         

Dl Predea Gheorghe : Ori asemenea procedură este extrem de greoaie. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Ideea este că nu căutăm vinovaţii. Ideea este simplă. 

Noi vrem să fim informaţi, să fim convocaţi corect, să venim aici să avem o opinie. 

Nu să venim să ridicăm mâna şi să nu ştim ce votăm. 

Dna Secretar Tudor Florina Neli : Asta vă spun. În ceea ce priveşte şedinţa 

ordinară nu cred că se pune problema că nu sunteţi informaţi pentru că aveţi înainte 

şedinţa pe comisii cu 5 zile. Şedinţa pe comisii am ţinut întotdeauna să facem… 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Eu vă spun că au fost cazuri în anul 2018 când tot 

aşa s-au înregistrat…  

Dna Secretar Tudor Florina Neli : Pentru şedinţe extraordinare. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Extraordinare. Au mai fost şi am mai atras atenţia 

când şi când la diverse, dar văd că în ultima vreme s-a perpetuat. 

Dl Predea Gheorghe : Domnule coleg, de ce să stricăm ceva care este o 

armonie ? Ce rost are? 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Nu. Nu o strică nimeni.  Dar vrem să… 

Dl Predea Gheorghe :  Domnule coleg, dacă dumneavoastră nu aţi putut să 

veniţi la şedinţa aceea acum facem un capăt de ţară? 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Nu. Eu v-am spus, eu discutam despre asta la 

începutul… chiar atunci la prima şedinţă am vrut să discut. 

Dl Primar : Domnule consilier să înţeleg că la şedinţa de pe data de 08 

ianuarie nu aţi fost invitat, nu aţi fost informat? 
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Dl Dincă Florin Ionuţ : Am fost invitat pe email pe data de 7 ianuarie . Nu 

am văzut emailul.   

Dl Primar : Pe 7 ianuarie s-a hotărât. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Pe 7 ianuarie da, cu o zi înainte. Dar normal trebuia 

cu 3 zile înainte.  

Dl Predea Gheorghe :  Trebuia după 6 ianuarie.  

Dna Secretar Tudor Florina Neli : 6 ianuarie era duminica. 

Dl Predea Gheorghe :  Am avut discuţii ca să fac de îndată, iar doamna 

secretar a spus […] 

[…] 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Dar nu este vorba de asta.  

Dl Predea Gheorghe :  Domnule consilier… 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Cât a fost domnul Cardoşi aici şi a avut câteva 

iniţiative, primeam pe email proiectele de hotărâre. 

Dna Secretar Tudor Florina Neli : Nu. V-am dat un link către un dropbox 

care este acelaşi în continuare şi noi punem proiectele de hotărâre. Nu ştiu câţi din 

dumneavoastră se mai uită acolo. Noi punem proiectele de hotărâre […] 

[…] 

Dna Secretar Tudor Florina Neli : Acum nimeni nu mi-a mai spus… 

Rugămintea mea este următoarea. Mai daţi-ne adrese de email pentru că nu avem 

pentru toţi domnii consilieri, pentru că este mai facil să vă transmit şi avem şi noi 

confirmarea că aţi primit invitaţia. Eu cred că toată lumea are acum un email şi 

poate să… 

Dna Cărpuşor Sanda : Şi telefoane deştepte, şi te poţi uita pentru că te anunţă 

că ai primit e-mailul… 

Dl Vasile Adrian : Pe WhatsApp.    

Dna Secretar Tudor Florina Neli : Şi rugămintea este următoarea. Vă rugăm 

ca într-un termen de o zi, noi am mai spus asta în adresă de email, să ne confirmaţi 

că aţi primit invitaţia. Ştiu că colega mea când nu a primit de la dumneavoastră 

confirmarea că aţi primit invitaţia v-a sunat sau v-a dat mesaj.  O să facem şi asta 

pentru şedinţe extraordinare. Dar v-am spus în ceea ce priveşte ședințele ordinare 

unde există obligativitatea să avem avizul dumneavoastră pe hotărâri nu cred că s-a 

întâmplat, adică nu avem cum să nu vă convocăm în termen pentru că pe data 

şedinţei de comisii pe care totdeauna o stabilim cu 5 zile înainte de ședința 

ordinară, deja sunteţi… atunci vă întâlniţi şi sunteţi informaţi şi ştiţi toate 

proiectele şi ştiţi şi că şedinţa va fi de obicei marţea. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Asta da. Dar cu certitudine vă spun că au mai fost 

cazuri, dar…  Eu aştept ca sesizarea mea de astăzi să aibă un rezultat. Nu doresc în 

mod deosebit justificări şi răspuns acum…  
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Dna Secretar Tudor Florina Neli : Am înţeles. Doriţi o îmbunătăţire a 

activităţii. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Doresc să se respecte… Îmbunătăţirea! Pentru că aşa 

cum am cerut uneori… 

Dna Secretar Tudor Florina Neli : O să ne străduim. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Aşa cum am cerut uneori ca la ora 17 să se pună 

anumite şedinţe. A fost o dată, de două ori, nu s-a mai respectat.  

Dna Cărpuşor Sanda : Stai puţin. Este o opinie a ta… Aici te contrazic. 

[…] 

Dl Primar : Poate doamna consilier nu poate la ora aceea.  

Dna Cărpuşor Sanda : Eu nu pot şi… 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Eu ştiu că atunci am fost mai mulţi de acord. 

Dl Primar : Nu vrem să punem o şedinţă de consiliu pentru că vrea un 

consilier la ora aceea. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Nu. Am fost mai mulţi consilieri de acord atunci că 

ar fi mai bine la ora 17. Îmi aduc aminte perfect.  

Dna Cărpuşor Sanda : Supunem la vot. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : Supunem la vot. Dar este vorba de… 

Dl Primar : Pentru noi nu este o problemă că este la 16 sau la 17 dar poate 

unii consilieri nu poată să vină la 17. 

Dl Croitoru Gabriel : La ora 9. Dimineaţa. 

Dl Dincă Florin Ionuţ : La ora 9 dimineaţa, nu este nici un fel de problemă.  

[…] 

Dl Primar : Sunt primării care fac şedinţele la ora 9, la ora 10, la ora 13, la 

ora 14. 

[…] 

            Dl Tănăsescu Stelian Horaţiu declară  închise  lucrările  şedinţei ordinare de 

astăzi 29.01.2019.    
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