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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 

 

                                               

Încheiat astăzi 09.04.2019 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. 

99/05.04.2019 şi în scris prin Invitaţia nr. 4953/05.04.2019.  

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

Vişănoiu Daniela. 

Şedinţa de consiliu este prezidată de dl Biţă Paul care a fost ales în unanimitate de 

voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile aprilie şi mai. 

Se 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 26.03.2019. 

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 26.03.2019, 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 31.03.2019. 

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 31.03.2019, 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 31.03.2019. 

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 31.03.2019, se adoptă în unanimitate de voturi. 
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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 31.03.2019. 

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 31.03.2019, 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 31.03.2019.  

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 31.03.2019, 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 31.03.2019. 

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 31.03.2019, se 

adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul  7 al ordinii de zi : DIVERSE 
 

1.  - Se prezintă Raportul de activitate al doamnei consilier local Cărpuşor Sanda  

pe anul 2018. 

     - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local Croitoru Gabriel 

pe anul 2018. 

 - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local  Ilie Vasilică pe 

anul 2018. 

 - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local Mihalcea Florea 

pe anul 2018. 
  

2.  - Se prezintă Raportul de activitate al comisiei de specialitate nr.1 pe anul 2018. 

     - Se prezintă Raportul de activitate al comisiei de specialitate nr.2 pe anul 2018. 
 

3.  Se prezintă cererea nr. 5115/09.04.2019 a Serviciului de Telecomunicaţii 

Speciale UM0823 Ploieşti prin care solicită aproximativ 144 m.p. (12x12) în zona unde 

se află bazinele de apă de la Seciu necesari pentru modernizarea infrastructurii de 

telecomunicaţii speciale.  
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Se trece la discuţii: 

Dl Predea Gheorghe : Urmează să analizăm situaţia. Dânșii au solicitat terenul în 

zona rezervorului de apă pe care îl avem noi de la Petrom. Am analizat în scurt timp până 

să intrăm în şedinţă şi nu sunt şanse ca să putem să îi rezolvăm acolo întrucât 

proprietatea este cu drept de superficie pe de-o parte, pe de altă parte nu există spaţiu 

suficient. Urmează să vedem dacă în zonă putem să rezolvăm problema. Dacă putem o să 

venim în faţa dumneavoastră şi vă propunem o soluţie dar deocamdată nu avem. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Ei au mai avut acolo. A fost la un moment dat la Electrica 

cu antena ataşată de… 

Dl Predea Gheorghe : De acelaşi pilon.     

Dl Isbăşoiu Constantin : În momentul în care a fugit pământul Electrica şi-a luat 

pilonul cu totul şi au desfiinţat şi ei… 

[…] 
 

4.  Se prezintă referatul primarului oraşului Boldeşti-Scăeni nr. 5125/09.04.2019 

prin care supune spre analiză proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului oraşului 

Boldeşti-Scăeni pe anul 2019. 

Se trece la discuţii: 

Dl Predea Gheorghe : L-am pus la dosar ca să îl puteţi lua şi să îl studiaţi în 

particular pentru că la şedinţa următoare care va fi în a doua jumătate a acestei luni vom 

solicita aprobarea proiectului de buget. Ca o concluzie generală bani sunt mai puţini 

decât în anul 2018, cheltuielile sunt mai mari pentru faptul că au crescut toate preţurile la 

utilităţi, la salarii, etc. Urmează să facem, dacă nu găsim altă sursă de finanţare la 

viitoarele rectificări, diverse lucrări pe domeniul public şi aşa mai departe. Am închis 

bugetul, cum se spune. Pe o coloană am pus veniturile şi pe alta am pus cheltuielile. Am 

pus cheltuielile cu toate obiectivele consiliului local prevăzute în bugetul din anul 2018 şi 

pe partea cealaltă când mi-au venit veniturile nu mă închideam cu două milioane. Atunci 

am început să tai. Studiaţi şi dumneavoastră şi dacă aveţi propuneri, îmbunătăţiri. Nu asta 

este forma finală şi discutăm la şedinţa pe comisii de data viitoare. În legătură cu bursele 

vă spun de acum că 99% nu se pot majora din două motive. Unul că prin lege bursele se 

stabilesc la  începutul anului pentru anul şcolar. Noi am stabilit bursele anul trecut pentru 

anul şcolar 2018-2019. Urmează să le stabilim pentru anul şcolar 2019-2020 şi atunci se 

pot majora aceste burse.  

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Iar a doua chestiune este această lege s-a modificat. Până 

acum era la latitudinea consiliului local să stabilească cuantumul acestor burse, însă 

acum cuantumul lor minim se stabileşte prin hotărâre de guvern. Guvernul nu a dat încă 

hotărârea.  Mă gândesc că până când vom stabili pentru 2019-2020 o să avem toate 

aceste date. 

Dl Primar : Mâine este o discuţie la Ploieşti legată de aceste burse. O discuţie cu 

Asociaţia oraşelor. Mâine ne-a chemat la Ploieşti la ora 10.  

[…] 

Dl Predea Gheorghe : O să merg eu şi domnul primar să vedem care este situaţia. 
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Dl Ilie Vasilică : Ar mai fi o problemă la Balaca. Este o fundătură din strada 

Cocorilor care nu au apă curentă. Neavând apă… 

Dl Predea Gheorghe : Predescu… 

Dl Ilie Vasilică : Da, de la Predescu până la Pătru în spate. 

Dl Predea Gheorghe : Problema se pună în felul următor. Eu ştiu o discuţie, dacă 

nu mă înşel, cu privire la această situaţie în 2009-2010 iar aceşti cetăţeni au spun că nu 

au nevoie de conductă de apă.  

Dl Croitoru Gabriel : Nu au vrut să bage… 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Pentru că au fântâni şi nu au nevoie de apă că nu vor să 

plătească. Acum au venit… Sigur, după ce băgăm canalizare v-a trebui să găsim o soluţie 

să le băgăm şi apă.   

Dl Ilie Vasilică : Nu este mult. Sunt maxim 100m. 

Dl Predea Gheorghe : După ce terminăm o să vorbesc cu operatorul şi o să 

rectificăm…  

[…] 

Dl Predea Gheorghe : În principiu sper să o rezolvăm anul acesta. 

Dl Lăcătuşu Ioan : Nu… Dar acum vor apă! 

Dl Predea Gheorghe : Vor. Au venit la mine în audienţă.  

[…] 

Dl Predea Gheorghe : O să vorbim cu operatorul ca pe fondul de dezvoltare, 

pentru că noi nu avem bani, să bage conducta de apă şi o vom prinde pe listă. 
 

            Dl Biţă Paul  declară  închise  lucrările  şedinţei extraordinare de astăzi 

09.04.2019.    

  

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR, 

                          Biţă Paul                                              Tudor  Florina-Neli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


