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Încheiat astăzi 08.01.2019 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local  al oraşului 

Boldeşti-Scăeni, la care au participat 15 consilieri din totalul de 17 consilieri în funcţie.   

Convocarea consilierilor la şedinţă s-a făcut prin  Dispoziţia primarului nr. 
2/04.01.2019 şi în scris prin Invitaţia nr. 96/04.01.2019.  

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.  

Domnul primar : Daţi-mi voie în primul rând să vă adresez şi eu un sincer „La 
mulţi ani” pe anul 2019, multă sănătate pentru că de asta avem nevoie toţi, împliniri, 

bucurii şi să vă exprimaţi în cadrul Consiliului Local al oraşului Boldeşti-Scăeni toate 

proiectele şi doleanţele dumneavoastră ca să ajungem să avem  în acest an mai multe 

proiecte şi mai multe împliniri. 
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 
ordinare a Consiliului Local din data 18.12.2018. 

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 18.12.2018, care se aprobă în unanimitate de voturi. 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind acoperirea 

definitivă din excedentul bugetului local al oraşului Boldeşti-Scăeni a deficitului 

secţiunii de dezvoltare înregistrat la finele anului 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 : Conform normelor financiare în vigoare pentru a da voie să 
se facă plăţi pentru anul 2019 trebuie aprobată această hotărâre de consiliu. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul 

bugetului local al oraşului Boldeşti-Scăeni a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat 

la finele anului 2018, se adoptă în unanimitate de voturi. 
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Se trece la punctul 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes 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 : În anul 2019 sunt în lucru 75 de dosare care însumează un 

număr de 200 şi ceva de persoane care au obligaţia să execute lucrări de interes public. În 
aceste sens legislaţia în vigoare prevede ca la începutul fiecărui an în luna ianuarie 

Consiliul Local stabileşte domeniile în care aceste persoane trebuie să îşi desfăşoare 

activitatea. Prin anexa la această hotărâre, am propus aceste domenii pe care în cursul 
anului 2019 persoanele care fac obiectul acestei legi, vom încerca să le igienizăm şi să le 

menţinem în stare de curăţenie.  

Dl. Predea Gheorghe : Ca o completare pentru informarea dumneavoastră. Aceşti 

beneficiari ai legii nr.416/2001 îşi desfăşoară activitatea în cadrul Serviciului Public 
Local Boldeşti-Scăeni. Zilnic sunt programate câte două – trei persoane care se prezintă 

la ora 8 şi primeşte programul pe zona respectivă. Înainte  aveam un om care se ocupa, 

de regulă îl aduceam din rândul lor, ca să nu avem probleme că unii sunt plecaţi în 
străinătate…. 

[…] 

 Activităţile sunt de strângere a gunoaielor, de curăţire a şanţurilor, deszăpezire… 

Nu pot să îi pun să facă nu ştiu ce lucrări…, pentru că dacă îi pun la şanţuri trebuie să le 
dau cizme, lopată, sapă, târnăcop…  Adică logistica  pe care trebuie să le-o asigur şi 

cheltuiala pe care o fac este mult mai mare decât serviciul pe care îl face ei. 

[…] 
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planului anual de acţiuni sau 

lucrări de interes local, se adoptă în unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul  4 al ordinii de zi : DIVERSE 

Nu au fost depuse materiale. 
            Dl Tănăsescu Stelian Horaţiu declară  închise  lucrările  şedinţei extraordinare de 

astăzi 08.01.2019.    

  
 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR, 

             Tănăsescu Stelian Horaţiu                                  Tudor  Florina-Neli  

 
 

 

 
 

 

 

 
 


