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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 

 

                                               

Încheiat astăzi 26.03.2019 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. 

72/21.03.2019 şi în scris prin Invitaţia nr. 4025/21.03.2019.  

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

Vişănoiu Daniela, dl Voicu Ion, dna dir. adj. ADI Bădicu Geanina şi responsabil de 

zonă ADI dl Ioniţă Mircea,  dna Ghiţă Marcela – director al Şcolii Gimnaziale nr.2 

Scăeni. 

Şedinţa de consiliu este prezidată de dl Predea Gheorghe care a fost ales în 

unanimitate de voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile februarie  şi  martie.  

Se supune la vot propunerea de  suplimentare a ordinii  de zi cu două proiecte 

de hotărâre şi scoaterea unui punct din ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate de 

voturi.  

Se supune aprobării proiectul ordinii de zi, astfel cum a fost modificat. Se 

aprobă în unanimitate de voturi.  
 

          Dl Predea Gheorghe : Înainte de a intra efectiv în ordinea de zi la şedinţa 

noastră participă reprezentanţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Prahova 

dna dir. adj. ADI Bădicu Geanina şi responsabil de zonă ADI dl Ioniţă Mircea la 

solicitarea dumneavoastră la şedinţa anterioară cu privire la activitatea firmei de 

salubritate Rosal  pe raza oraşului nostru. Am invitat reprezentanţii ADI care au 

încheiat contractul împreună cu autorităţile locale şi care au în atribuţii 

supravegherea acestei activităţi. Vă rog să spuneţi punctul dumneavoastră de 

vedere, cei care sunteţi nemulţumiţi de această activitate. Domnule consilier Dincă. 

     Dl Dincă Florin – Ionuţ : Vreau să vă adresez câteva întrebări. În primul rând 

noi consilierii locali, cred că toţi suntem în acelaşi asentiment şi cetăţenii oraşului 

Boldeşti-Scăeni sunt nemulţumiţi la ora actuală de cum îşi desfăşoară Rosalul 

activitatea în oraşul nostru. Sunt multe săptămâni în care nu se respectă graficul de 

colectare a gunoiului. De obicei este ziua de miercuri şi nu se vine atunci ci se vine 

joi, vineri şi nu se anunţă iar cetăţenii stau cu pubelele la poartă. Este o totală 

dezorientare. În al doilea rând pubelele. Atunci când s-a semnat contractul de către 
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fiecare cetăţean în parte s-a promis pubele gratuite şi nu s-au primit aceste pubele. 

Poate doar o mică parte au primit, domnul viceprimar ar putea să ne spună. 

  Dl Predea Gheorghe : 200-250 de pubele s-au primit din 1000 şi ceva. 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Sunt probleme cu Rosalul. Activitatea Rosalului 

este mult mai slabă, apreciem noi şi am mai discutat asta, decât activitatea fostei 

firme care se ocupa înainte. Deci, sunt mari probleme. La tomberoane (ghenele) pe 

care le avem în oraş… 

  Dl Predea Gheorghe :  La platforme. 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : La platformele care sunt amplasate tot timpul este 

mizerie. Sunt cetăţeni care ne-au sesizat tot timpul, ne-au pus poze pe facebook, ne-

au dat dovezi clare. Aţi văzut şi la Ploieşti prin presă toată lumea sesizează aşa se 

întâmplă şi la noi unde avem aceste platforme. Din punctul nostru de vedere cerem 

ca Rosalul să îşi respecte contractul. S-a majorat tariful. Asta este. 

  Dl Croitoru Gabriel : Foarte mult.  

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Foarte mult. Dar noi nu putem să facem nimic 

pentru că se hotărăşte la nivel de judeţ, la nivel de Adi, dar un singur lucru cerem şi 

cerem răspicat, să îşi respecte contractul cu fiecare cetăţean în parte şi cu oraşul 

Boldeşti-Scăeni până la urmă. Încă o întrebare. Ţinând cont că rampa de gunoi este 

pe teritoriul oraşului nostru oare nu vi se pare oportun ca cetăţenii oraşului Boldeşti-

Scăeni să aibă o reducere la acest tarif? Adică să plătească un preţ mai mic faţă de 

restul cetăţenilor din celelalte localități? Mie mi se pare corect pentru că atunci când 

au fost incendii la rampa de gunoi mirosurile şi toate noxele care au venit de acolo 

au fost inhalate de către locuitorii oraşului Boldeşti-Scăeni. Ar trebui să ţină cont 

cineva că Rampa de Gunoi fiind amplasată pe teritoriul localităţii noastre cerem 

foarte clar ca toţi locuitorii care au contracte să beneficieze de un tarif mai mic la 

gunoi. Acestea sunt problemele ridicate de mine. Mulţumesc pentru răspunsuri! 

  Dl Predea Gheorghe : Da domnule consilier.  

  Dl Croitoru Gabriel : Să înţelegem că Ploieştiul s-a retras din ADI? 

    Dna Bădicu Geanina : Nu s-a retras nimeni. 

  Dl Ilie Vasilică : Dar şi-a reziliat contractul cu Rosalul s-au sunt în curs de 

reziliere. 

  Dna Bădicu Geanina : Nu. Pe Ploieşti sunt două contracte. Aşa cum şi la 

dumneavoastră sunt două contracte. Contractul pe serviciul de salubritate, colectare, 

transport şi transfer a deşeurilor şi curăţenia pe căi publice. În oraşul Ploieşti 

Rosalul avea ambele contracte. Contractul cu CCP-ul nu este obiectul activităţii 

noastre, este contract direct Rosal cu primăria. 

  Dl Predea Gheorghe : Exact cum avem noi contract cu BraiCata pentru 

măturatul stradal. 

   Dna Bădicu Geanina : Ei trebuie să facă curăţenie pe căile publice, le 

colectează probabil în containere, iar celălalt operator face transportul deşeurilor. 
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  Dl Predea Gheorghe : Da. Nu este mare diferenţa între BraiCata şi Rosal la 

servicii. Tot aşa este. 

   Dl Lăcătuşu Ioan : Dacă Rosalul face reciclare selectivă… 

  Dna Filostache Corina : Asta vreau şi eu. Foarte multă lume s-a sesizat… 

  Dl Lăcătuşu Ioan : Dacă există un grafic cu zilele… 

  Dna Filostache Corina : Nu există. Sunt grămadă puse cu toate deşeurile 

menajere. Materialele reciclabile de ce le mai punem separat dacă le ridică 

împreună? 

  […] 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Dar nici nu avem posibilitatea să le punem separat. 

  […] 

  Dl Predea Gheorghe : Avem posibilitatea… 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : La case nu prea avem. 

  Dna Filostache Corina : La case nu dar la bloc chiar avem. 

  […] 

  Dna Bădicu Geanina : În ceea ce priveşte colectarea selectivă. În acele trei 

containere galben, albastru şi verde (sticlă, plastic şi hârtie) cetăţeanul teoretic 

trebuie să le pună separat. În momentul în care un cetăţean vine şi aruncă o plasă de 

gunoi menajer în container, acesta înseamnă un reciclabil infestat şi nu mai poate fi 

considerat ca şi reciclabil şi dus la staţia de sortare. În momentul în care, şi asta este 

percepţia lumii, operatorul vine şi la inspecţia vizuală aşa cum ar trebui şi la 

colectarea deşeului menajer în mod normal pe contract el nu ar trebui să ridice 

deşeuri vegetale sau în amestec, ar putea să spună la inspecţia vizuală că nu ai 

colectat selectiv nu ţi-l iau. În momentul în care se uită în acele tomberoane şi vede 

o plasă de gunoi menajer îl pune peste… 

  Dna Filostache Corina : Vine o maşină separat pentru ele? 

  Dna Bădicu Geanina : Da. Vine. 

  Dna Filostache Corina : Nimeni nu a văzut-o.  

    Dl Predea Gheorghe : Are program duminica şi de două săptămâni nu a venit. 

  Dna Bădicu Geanina : Au zi de colectare… 

  Dna Filostache Corina : Şi atunci de ce le pune la grămadă? Foarte multă 

lume din oraş a sesizat 

  Dl Croitoru Gabriel : Nu vine nici o maşină. Cel puţin pe cartierul Balaca nu 

a venit nici o maşină să ia separat. 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Şi în Boldeşti la fel. 

  […] 

  Dl Croitoru Gabriel : Gaura la container e prea mică, sunt făcute să bagi doar 

o sticlă. Lumea la ţară mai are şi un borcan mai mare… 

  Dna Bădicu Geanina : Eu ştiu. Dar nici eu nu pot să schimb acele containere 

şi nici operatorul nu…  
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  Dl Croitoru Gabriel : Dar nici nu trimiteţi maşina. Asta este mai grav.  

  […] 

  Dna Bădicu Geanina : Există un grafic în care dumneavoastră aveţi o zi pe 

săptămână…  

  Dl Predea Gheorghe : Da, duminica. V-am spus că de două săptămâni nu l-a 

ridicat. Pentru faptul că eu am control cu Poliţia Locală, pe lângă aceste containere 

avizate de Rosal, noi am cumpărat, pentru a nu mai fi amestecat gunoiul menajer cu 

cel  reciclabil din containere, un vagon în care sunt trei pubele şi sunt încuiate şi se 

poate introduce numai pe sus.  Rosalul ştie, anunţă Poliţia Locală la primărie care se 

duce şi descuie şi le goleşte. De două sau de trei săptămâni nu a venit nimeni şi 

acestea sunt pline peste tot. Au fost şi în grevă, am înţeles, dar nici duminica aceasta 

nu au venit. Mai ales că săptămâna aceasta avem control de la mediu pe colectare 

selectivă şi… 

   […] 

  Dl Predea Gheorghe : Dacă nu suntem organizaţi cu privire la acest gunoi nu 

putem să facem… Problema este ca Rosalul să fie atenţionat să îşi îmbunătățească 

activitatea. 

  Dl Ilie Vasilică : Cu cât le ridică mai des cu atât nu va mai fi probleme că 

unul din containere îl găseşte plin şi atunci pune în altul sau îl lasă jos. 

      […] 

  Dna Bădicu Geanina : El când a venit la licitaţie a venit cu colectare pentru 

mediu rural odată pe săptămână, de la platforme odată la două zile, pentru selective 

odată pe zi. Nu pot să îi schimb acest grafic de colectare. Adică asta înseamnă 

costuri mult mai multe şi ar implica mult mai multe lucruri. El trebuie să respecte 

exact ceea ce a fost pus în caietul de sarcini, eu nu pot acum să îl pun să vină de trei 

ori pe săptămână.   

  […] 

  Dna Bădicu Geanina : Dar să respecte ceea ce are în caietul de sarcini… 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Îmi permiteţi să vă spun că nici nu ar putea să vină 

pentru că nu are cu ce părerea mea. Nu are utilaje suficiente, nu are maşini 

suficiente, nu are oameni suficienţi. Lucrez în parcul industrial şi aceeaşi problemă 

o am şi la firma unde lucrez. Sun tot timpul pentru că o vinere vine una nu vine. 

Vinerea asta dacă vine vinerea viitoare…mă trezesc luni că toate gunoaiele sunt 

peste tot, sunt câini acolo care trag de gunoaie… În fine, trebuie să încercuim acolo  

să facem un ţarc  din plasă ca să supravieţuim. 

     Dl Predea Gheorghe : Ceea ce dorim noi din partea la ADI este să 

monitorizeze activitatea Rosalului în sensul să se facă controale dacă ei au maşinile 

cu care s-au angajat la licitaţie. Eu ştiu din sursă sigură… 

    […] 
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  Dl Predea Gheorghe : Numai puţin. Ei pe Zona 2.6. sau cum suntem noi 

repartizaţi, au prin caietul de sarcini 52 de maşini ca să lucreze. Ei lucrează efectiv 

cu 20 de maşini. Trebuie să faceţi controale inopinate pentru că dacă ştie că faceţi 

într-un punct acolo v-a duce toate maşinile. Deci ei nu au numărul de maşini cu care 

s-a angajat şi de ceea nu poate să facă treabă. 

    Dna Bădicu Geanina : În fiecare dimineaţă responsabilul le cere numărul 

maşinii care este în grafic care pleacă dimineaţa după care se pleacă în teritoriu. 

Deci pleci după ei şi identificăm maşina în teritoriu. Mie îmi spune dimineaţa cu ce 

maşini pleacă după care nu mă duc la garaj neapărat că a adus  cinci şi cu două în 

total şapte maşini. Le identificăm în program. Ideea este că am doi responsabili pe 

contract pe 36 de localităţi. Doamna Nicoleta pleacă pe Ploieşti unde am 

14,15,16,12 maşini iar domnul Ioniţă pleacă dar în 30 de locuri nu poate fi într-o zi.  

  Dl Biţă Paul : Mai angajaţi personal. 

  Dna Bădicu Geanina : Nu îmi permite organigrama. Noi am vrea vă daţi 

seama. Am două persoane să monitorizeze 36 de localităţi.  

  Dl Isbăşoiu Constantin : Înseamnă că nu se vrea să facă o treabă bună. 

  […] 

  Dl Predea Gheorghe : Numai puţin domnilor colegi. 

  Dl Isbăşoiu Constantin : În condiţiile astea ar trebui să se facă treabă buna cu 

personal calificat şi adecvat numeric. Pentru că dacă nu aveţi personal  atunci cum 

să controlaţi şi ei profită pentru că ştie că nu aveţi cum să vă duceţi la el. 

  Dl Predea Gheorghe : Noi ne-am gândit la nivelul executivului primăriei ca 

după această şedinţă să venim cu propunere în consiliul local să aplicăm legislaţia la 

sânge în sensul că avem posibilitatea să amendăm Rosalul şi prin hotărâre de 

consiliu local avem şi prin Legea nr.211… 

  […] 

  Dl Predea Gheorghe : Iar în momentul când nu a ridicat gunoiul de pe stradă 

a doua zi aplicăm amenda, informăm ADI…  

  […] 

  Dl Predea Gheorghe : O să facem un caiet începând de la 01 aprilie. Când nu 

a ridicat gunoiul, amendă! Acesta nu este un mod de lucru. Dar încercăm şi varianta 

aceasta pentru că altă soluţie nu există. Nu este această situaţie numai la noi, la 

Ploieşti a fost dezastru… 

  […] 

  Dna Bădicu Geanina : Ei au avut două greve cu angajaţii lor. 

  […] 

  Dl Isbăşoiu Constantin : Înseamnă că şi relaţia între patronat şi muncitori nu 

este bună.  

  Dl Ioniţă Mircea : Este o societate comercială unde nu putem să intervenim  

în relaţiile… 
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  […] 

  Dl Predea Gheorghe : Am sugerat şi Preşedintelui Consiliului Judeţean să 

luăm în calcul rezilierea contractul cu toate consecinţele care decurg aici, inclusiv 

declararea stării de  necesitate conform legislaţiei în vigoare. O amânăm aşa şi nu se 

vede nimic concret de aceea am vrut să luaţi şi dumneavoastră la cunoştinţă de 

nemulțumirea… 

  Dna Bădicu Geanina : Ca şi sancţiune, reziliere… Prima dată trebuie să 

declari starea de urgenţă după care ADI de ocupă din nou de procedura de licitaţie 

cu documentaţia… Documentaţia,  eu vă spun că acum cu modificările legislative, 

consultantul o să o ţină undeva la 8 luni. 

  Dl Predea Gheorghe : 6 luni. 

  Dna Bădicu Geanina :  Sincer vă spun, o să o ţină undeva la 8 luni. După care 

numai cu ridicatul pe ANAF, întors, validat, până într-un an şi jumătate nu o să fie 

operator. 

  Dl Predea Gheorghe :  Da, dar în perioada aceasta 

  […] 

  Dna Bădicu Geanina :  În această perioadă achiziţie directă pe care o face 

primăria, nu pot să vă spun la ce tarif va fi 

  […] 

  Dl Croitoru Gabriel : Noi am înţeles când am intrat în ADI că mergem spre 

bine nu spre rău. Văd că e mai grav decât acum doi ani  de când am început cu 

dumneavoastră. Ni s-a impus să intrăm în ADI şi acum veniţi să ne spuneţi că 

durează un an jumătate. 

  Dna Bădicu Geanina :  O procedură de licitaţie cam  atât durează.   

  […] 

  Dl Croitoru Gabriel : Dar nu este treaba dumneavoastră pe cine luăm noi… 

  Dna Bădicu Geanina :  Eu v-am spus dumneavoastră că veţi lua un operator 

pe care doriţi dumneavoastră…  

  Dl Croitoru Gabriel : Dar doamnă dar nu trebuie să ne spuneţi dumneavoastră 

la asta ca ADI, vedem noi ce facem, îl strângem noi pe plan local.  

  Dl Isbăşoiu Constantin : Dumneavoastră aveţi cunoştinţă la nivel de judeţ 

dacă sunt primării care au serviciu propriu de salubritate? 

  Dna Bădicu Geanina :  În momentul acesta nu mai sunt. 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Mizilul cumva? 

  […] 

  Dna Bădicu Geanina : Floriconul a luat Zona 7, cele 14 localităţi. Comprestul 

a luat Sinaia şi Azuga Zona 1 

  Dl Isbăşoiu Constantin : Şi o problemă foarte serioasă este faptul că nu avem 

pubele. Sunt locuinţe care nu au pubele şi pun sacul la poartă şi vine câinii şi 



7 

 

împrăștie gunoiul. Vin cei care colectează şi nu bagă în seamă treaba asta că nu 

adună el cu mătura şi tot aşa. 

  Dna Bădicu Geanina : Da. Aici este o problemă şi trebuie notificat să termine 

de dat numărul de pubele. 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Per ansamblu suntem mai nemulţumiţi de actualul 

operator decât de cel care era până acum doi ani.  

  Dna Bădicu Geanina : Noi o să îi aducem la cunoştinţă operatorului de 

aspectele semnalate, o să îi facem şi o să vă trimitem şi dumneavoastră adresa. În 

ceea ce priveşte tariful cu depozitul pe Vitalia eu nu pot intra în reglementarea 

acelui tarif. Eu am un tarif unic pe acest contract. Contractul dumneavoastră cu 

depozitul că s-a construit aici este un alt contract între primărie şi… 

   Dl Predea Gheorghe : Asta îi explic eu domnului consilier. Pentru faptul că 

avem pe raza oraşului rampa ecologică avem gratuitate pentru 1200 tone/an pentru 

ce ducem după domeniul public, moloz, etc., fără să mai plătim la Rosal. Asta este 

ca o facilitate. 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Este o cantitate foarte mică după părerea mea. 

  Dl Predea Gheorghe : Numai din zona de Nord a oraşului ducem aproximativ 

500 tone. 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Oricum este total dezavantajos pentru noi şi pentru 

populaţia din oraş. Asta este părerea mea şi… 

   Dl Predea Gheorghe : Asta sigur a fost o decizie din 2001 când s-a înfiinţat 

groapa de gunoi care nu… Asta este, nu avem ce să facem. 

   Dl Dincă Florin – Ionuţ : Iar într-adevăr cum a spus şi colegul dumneavoastră 

ca asociaţie ADI trebuie să ne sprijiniţi pentru că noi am înţeles că vom face un pas 

înainte nu un pas în spate. Şi aşa se pare că facem paşi în spate acum când ne 

îndreptăm, suntem aproape în anul 2020 şi stăm cu maldăre de gunoi la blocuri, la 

curţi şi peste tot în oraş. Nu este normal.   

  Dna Bădicu Geanina : Noi ştim că au avut acele sincope, o să notificăm 

operatorul să îşi respecte… 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Nu sunt sincope. Vă spun că situaţia este aceeaşi de 

când au preluat contractul şi vă spun că văd şi la Boldeşti văd şi la Ploieşti pentru că 

lucrez acolo şi văd ce se întâmplă. Am dat telefoane, sesizări la ei dar nu se schimbă 

absolut deloc situaţia. Mi se pare că nici oameni nu au, nici maşini, utilaje. Este o 

pălărie prea mare pentru ei şi nu știu în ce condiţii au câştigat contractul acesta.    

  Dl Predea Gheorghe : Urmează să analizaţi. Eu v-am invitat în consiliul local 

ca să vedeţi poziţia consilierilor cu privire la această chestiune. Eu cu domnul Ioniţă 

săptămânal aproape ne întâlnim şi îi spun toate aceste probleme. 

  Dl Ioniţă Mircea : Eu am încercat. Vreau să vă spun că fac o monitorizare şi 

în fiecare săptămână primesc poze despre modul cum se realizează ridicarea, 

colectarea deşeurilor şi vreau să vă spun că încerc pe cât posibil să atenuăm toate 
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problemele. Au avut foarte multe probleme de rezolvat. În ultima perioadă au 

achiziţionat şi auto-compactoare. Deja ieri când am fost la ei aveau două în rezervă 

ca să poată să intervină în orice situaţie. Problema cu care eu îi presez tot timpul să 

rezolve este cea a pubelelor. Domnii consilieri ştiu că o parte din pubele au fost date 

prin proiect şi restul este obligaţia operatorului să completeze diferenţa de pubele. 

Eu îi presez în fiecare zi. Să ştiţi că într-adevăr mai au şi la Şirna de dat nişte 

pubele.      

  Dl Predea Gheorghe : Ideea este în felul următor. Dacă ei aduc pubelele le 

împart eu cu utilajele mele. Să îmi dea pe listă toate străzile şi le duc eu cu oamenii 

de la primărie. Dar numai să mi le dea. Eu dacă dau pubele trebuie să le dau la un  

cartier întreg. 

    Dl Ioniţă Mircea : Domnii consilieri trebuie să ştie că 150 de pubele ei le au 

ca să putem să vi le dăm dar domnul viceprimar a spus ca să nu le dăm aşa la câteva 

persoane. 

  Dl Predea Gheorghe : Nu pot să le dau. Dacă dau la Balaca trebuie să dau la 

toată Balaca. 

  […] 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Din 150 cât reprezintă procentual? Haideţi să ne 

gândim, înseamnă nimic toată. 

   Dl Ioniţă Mircea : Înseamnă 15%. 

  Dl Isbăşoiu Constantin : Lipsa de seriozitate de a se ţine de contractul pe care 

şi l-au făcut, este ceva care…  

  […] 

  Dl Predea Gheorghe : În concluzie… 

   Dl Ioniţă Mircea : Vreau să vă spun că din punctul nostru de vedere, eu 

personal vin o dată pe săptămână dacă nu o dată la două săptămâni la domnul 

viceprimar, eu le urmăresc activitatea. V-am spun că le monitorizez activitatea şi îi 

pun să transmită de fiecare dată,  când vin, să transmită la modul cum se operează. 

Vreau să vă spun că noi avem şi situaţii în care mi-au transmis poze în care au 

ridicat şi au curăţat platforma şi la o jumătate de oră – o oră erau deşeuri pe jos deşi 

curăţase.   

  Dl Predea Gheorghe : Mai sunt dar mai rar. 

  Dl Ioniţă Mircea : Mai mi-au arătat şi unul cu un măgăruş cu o căruţă care tot 

caută prin gunoaie şi le răscoleşte şi face mizerie pe platforme. 

  […] 

  Dl Ioniţă Mircea : Am mai avut unele probleme pe perioada de iarnă când a 

fost pe Seciu de nu au putut să intre cu maşina pentru că datorită gheţii… 

  Dl Predea Gheorghe : Atunci nu am făcut reclamaţie.  

  Dl Isbăşoiu Constantin : Nu suntem nici noi absurzi să… 

  […] 
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  Dl Croitoru Gabriel : Aveţi dumneavoastră ADI vină. Ne spuneţi de astă iarnă 

că nu a intrat odată maşina pe o străduţă! Pe asta o înţelegem foarte bine. Astea sunt 

doar vorbe goale ce ne spuneţi. Dumneavoastră aveţi vină. Dumneavoastră aţi 

negociat cu Rosalul nu noi. De ce nu a-ţi căutat  alt operator care strânge gunoiul?   

  Dna Bădicu Geanina : A fost singurul operator care s-a prezentat la licitaţie. 

  Dl Croitoru Gabriel : Trebuia să mai căutaţi altul. 

  Dna Bădicu Geanina : Nu poţi. 

  […] 

  Dna Bădicu Geanina : Ai o zi în care deschizi licitaţia şi o zi în care se  

închide licitaţia. 

  Dl Croitoru Gabriel : Eu cred că dumneavoastră colectaţi mai mulţi bani decât 

ei. 

  Dl Predea Gheorghe : Ce spui tu Gabi? 

  Dl Croitoru Gabriel : Îşi opreşte bani Adi mai mult decât Rosalul. 

  Dl Predea Gheorghe : Nu are legătură. 

  Dna Bădicu Geanina : Noi de unde să oprim bani? Staţi să ne înțelegem. Nu 

are nici o legătură.  

  Dl Croitoru Gabriel : Dar întotdeauna intermediarii aşa faceţi. 

  Dna Bădicu Geanina : Nu ştiu la ce vă referiţi dumneavoastră. A fost o 

licitaţie care se deschide, se depun ofertele, cine vine bine cine nu vine iarăşi bine. 

Aici a fost unul singur care s-a prezentat. 

  Dl Isbăşoiu Constantin : Şi celălalt aveţi idee de ce nu s-a prezentat. 

  Dl Predea Gheorghe : Care celălalt?  

  […] 

  Dna Bădicu Geanina : Ştiţi de ce nu s-au prezentat şi de ce nu se prezentau ? 

Pentru că tarifele erau foarte mici. Ştiţi că era 4 lei pentru că exista planul tarifar de 

4 lei. Şi nu au venit. Este o chestie pe toată… 

  Dl Isbăşoiu Constantin : Este interesant pentru că acela  a dispărut care făcea 

treabă, nu ţinea cont de tarif şi acum a venit acesta şi a mărit tariful. 

  Dna Bădicu Geanina : Întrebaţi-l pe el de ce nu s-a prezentat. Noi nu ştim de 

ce nu s-a prezentat. 

   Dl Predea Gheorghe : Veolia intrase în incapacitate de plată de asta nu s-a 

prezentat. Dânşii au luat la cunoştinţă… 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Mai vreau eu să întreb ceva. Ce efect v-a avea 

sesizarea noastră, mă interesează. Cum vă veţi adresa Rosalului sau cum ii veţi 

sesiza? Vom primi şi noi o… 

  […] 

  Dna Bădicu Geanina : Veţi primi spre ştiinţa ceea ce le transmitem noi. 

  […] 
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Dna Bădicu Geanina : Notificare cu măsură şi veţi primi spre știință şi 

dumneavoastră. 

  Dl Predea Gheorghe : Domnule Petre. 

  Dl Breană Petre Dragoş : Vrea să ştiu şi eu cine monitorizează şi controlează 

maşinile care merg în teren conform organigramei? 

  Dna Bădicu Geanina : V-am spus, responsabilul de contract.  

  Dl Ioniţă Mircea : Eu sunt. 

  Dl Breană Petre Dragoş : Dumneavoastră. Şi cum… 

  […] 

  Dna Bădicu Geanina : În fiecare dimineață primim numărul maşinilor.   

  Dl Breană Petre Dragoş : Câte maşini. 

  Dl Ioniţă Mircea : Câte au pe zonă. De regulă colectează cu trei maşini 

  Dl Breană Petre Dragoş : Eu vă spun că la noi avem 250 maşini în parcul auto 

şi ştim în fiecare minut unde se află fiecare maşină care… 

  Dl Ioniţă Mircea : Toate maşinile sunt supravegheate cu GPS. 

  Dna Bădicu Geanina : Ne dau GPS-urile. 

  Dl Predea Gheorghe : În afară de dânsul mai este un supracontrol. Rosalul are 

responsabil pe zona Boldeşti. Răzvan Petre se numeşte. La orice sesizare a 

cetăţenilor îl sun pe Răzvan Petre de la Rosal dacă nu a ridicat gunoiul dintr-o 

anumită zonă. Dacă nu rezolv cu Răzvan Petre îl sun pe domnul Ioniţă şi atunci… 

  Dl Breană Petre Dragoş : Şi dacă nu a venit o săptămână? Ce să înţelegem? 

Au şi organigramă şi GPS-uri şi nu respectă nimic. 

   Dl Predea Gheorghe : Este vorba de organizarea lor şi de aceea sunt 

probleme. 

  […] 

  Dl Predea Gheorghe : Haideţi să încheiem discuţia cu Rosalul. Dânşii au 

văzut despre ce este vorba, o să aducă la cunoştinţa Rosalului… 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Aşteptăm şi noi notificarea. 

  Dna Bădicu Geanina : Vă transmitem înştiinţarea cu măsurile să remedieze… 

  Dl Predea Gheorghe :  Noi vă mulţumim pentru participare şi aşteptăm 

îmbunătăţirea activităţii Rosalului. 

  […] 
 

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

şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data 18.03.2019. 

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 18.03.2019, care se aprobă în unanimitate 

de voturi. 
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Se trece la punctul 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind repartizarea, 

cu chirie, a unei locuinţe din fondul locativ al oraşului Boldeşti-Scăeni. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind repartizarea, cu chirie, a unei 

locuinţe din fondul locativ al oraşului Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate de 

voturi. 
 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind alipirea a trei 

terenuri situate pe strada Podgoriei.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

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

strada Podgoriei se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind prelungirea 

termenului în cazul contractului de închiriere nr. 5096/1.04.2016. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre prelungirea termenului în cazul 

contractului de închiriere nr. 5096/1.04.2016 se adoptă cu 15 voturi pentru şi o 

abţinere ( nu participă la deliberarea şi la adoptarea hotărârii dl consilier Biţă Paul 

întrucât are un interes patrimonial în cauză ). 
 

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

dezmembrarea unui teren situat pe Calea Unirii. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

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

Calea Unirii se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

contractului   de concesiune nr. 15331/29.09.2017. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind încetarea contractului de 

concesiune nr. 15331/29.09.2017 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinaţie teren (S = 2999 mp) din zonă  

mixtă-echipamente publice, servicii comerţ, locuire în zonă  mixtă unităţi industriale 

şi depozitare şi servicii pentru amplasare secţie producţie prefabricate decorative din 
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beton  ( Ss = 3920  mp) în  oraş Boldeşti-Scăeni, str. Izvoarelor,  nr.3 D,  nr. 

cadastral 20604, Tarla 53/1, Parcela 3090, strada Izvoarelor”.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre: 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Dacă se poate ceva mai multe detalii aici dacă se 

poate. 

Dl Predea Gheorghe : Domnule Voicu. 

Dl Voicu Ion : Este vorba de terenul de pe strada Izvoare al unei firme din 

Moldova care face dale pentru gard din beton decorative. Pentru ca să poată să facă 

acolo producţie terenul este ca zonă mixtă, servicii şi locuire iar prin schimbarea de 

destinaţie prin PUZ s-a făcut şi pentru producţie ca să poată să producă acele 

panouri de gard. 

 Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic 

Zonal „Schimbare destinaţie teren (S = 2999 mp) din zonă  mixtă-echipamente 

publice, servicii comerţ, locuire în zonă  mixtă unităţi industriale şi depozitare şi 

servicii pentru amplasare secţie producţie prefabricate decorative din beton  ( Ss = 

3920  mp) în oraş Boldeşti-Scăeni, str. Izvoarelor, nr. 3 D, nr. cadastral 20604, Tarla 

53/1, Parcela 3090, strada Izvoarelor” se adoptă  cu 15 voturi pentru şi o abţinere ( 

nu participă la deliberarea şi la adoptarea hotărârii dna consilier Cioc Rodica 

întrucât are un interes patrimonial în cauză ). 
 

         Se trece la punctul 8 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind achiziţionarea 

unui teren în suprafaţă de 62 mp situat în T4, PA 13. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

          Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind achiziţionarea unui teren în 

suprafaţă de 62 mp situat în T4, PA 13 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 44 din 31.03.2015 privind înfiinţarea Grupului Local 

de Lucru pentru implementarea, în plan local, a Strategiei Guvernului României de 

incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorității rome pentru perioada  2015-

2020. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Modificarea acestui grup de lucru a fost necesară 

întrucât a avut loc schimbări în structura de personal a primăriei şi după cum aţi 

observat s-a modificat doar anexa.  
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Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 44 din 31.03.2015 privind înfiinţarea Grupului Local de Lucru pentru 

implementarea, în plan local, a Strategiei Guvernului României de incluziune a 

cetăţenilor români aparţinând minorității rome pentru perioada  2015-2020  se 

adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

Planului  de  ordine  şi siguranţă  publică  al  Poliţiei  Locale  Boldeşti-Scăeni. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind actualizarea  Planului  de  ordine  

şi siguranţă  publică  al  Poliţiei  Locale  Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate 

de voturi. 
 

Se trece la punctul 11 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind actualizarea 

devizului general al obiectivului de investiţii „Extindere şi modernizare reţele de 

canalizare în oraşul Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova”. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Să ne spună domnule Voicu câteva cuvinte. 

Dl Voicu Ion : Este vorba despre actualizarea devizului general al investiţiei 

pe care o avem de extindere şi modernizare  reţele canalizare conform ordonanţei 

112/2018. A trebuit să refacem devizului general deoarece s-a omis de către 

proiectant ce se executase, făcuse numai pentru rest de executat. S-a executat 

canalizare pe străzile Fagurilor, Panselei şi Crizantemelor. 

          Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general al 

obiectivului de investiţii „Extindere şi modernizare reţele de canalizare în oraşul 

Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova” se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

cofinanţării obiectivului de investiţii „Extindere şi modernizare reţele de canalizare 

în oraşul Boldeşti-Scăeni, Judeţul Prahova”, finanţat prin Programul naţional de 

dezvoltare locală. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Domnu Voicu. 

Dl Voicu Ion : Se corelează cu punctul anterior. S-a modificat devizul general 

cu ce se executase în anul 2018. Partea de cofinanţare… 

Dl Predea Gheorghe : Se măreşte.   
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Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării obiectivului 

de investiţii „Extindere şi modernizare reţele de canalizare în oraşul Boldeşti-

Scăeni, Judeţul Prahova”, finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală se 

adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 13 al ordinii de zi : Raport privind activitatea desfăşurată 

de Poliţia Locală Boldeşti-Scăeni în anul 2018. 

Dl Predea Gheorghe : Aţi văzut raportul la şedinţa pe comisii, aţi luat la 

cunoştinţă. Dacă sunt ceva probleme… 

 Dl Dincă Florin – Ionuţ : Când se depune raportul acesta normal nu ar trebui 

şi să ni-l prezinte? 

 Dl Predea Gheorghe : Da. Dacă aveţi… 

 Dl Dincă Florin – Ionuţ : Poate mai avem şi noi întrebări. 

 Dl Predea Gheorghe : Atunci îl amânăm la şedinţa următoare şi chemăm 

coordonatorul să îl prezinte. 

 Dl Dincă Florin – Ionuţ : Este foarte bine. 

 Dl Predea Gheorghe : Nici o problemă. 

 Se amână pentru şedinţa ordinară din luna aprilie. 
 

Se trece la punctul 14 al ordinii de zi : Raportul anual al primarului privind 

starea economică, socială şi de mediu a oraşului Boldeşti-Scăeni. 

Dl Predea Gheorghe : Aţi văzut raportul la şedinţa pe comisii. Domnul primar 

lipseşte. Dacă aveţi întrebări mi le lăsaţi, le transmit domnului primar iar la şedinţa 

următoare vă va răspunde.   

 Consiliul Local Boldeşti-Scăeni a luat act. 
 

Se trece la punctul 15 al ordinii de zi : DIVERSE 

1.  - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local Dincă 

Florin – Ionuţ pe anul 2018. 

     - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local Dobrică 

Cristian pe anul 2018. 

 - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local Isbăşoiu  

Constantin pe anul 2018. 

 - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local Vasile 

Adrian pe anul 2018. 
  

2.  - Se prezintă Raportul de activitate al comisiei de specialitate nr.3 pe anul 

2018. 
 

3.  Se prezintă memoriul nr. 1463/01.02.2019 prin care un grup de cetăţeni 

din oraşul Boldeşti-Scăeni, str. Victoriei solicită atribuirea unui colţ din această 

stradă de la nr.64 până la nr.76 să poarte numele de „Aleea Haiducilor” reprezentată 
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ca o plăcuţă adiţională instalată sub plăcuţa cu numele existent sau o altă alternativă, 

pentru recunoştinţa faţă de luptătorii : Gheorghe Nicolae,  Nicolae Gheorghe, 

Gheorghe Constantin, Urzică Vasile, Duţu Ilie care acum 50 de ani s-au opus 

regimului comunist din România, fapt ce a culminat cu arestarea şi condamnarea 

acestora la ani de închisoare în condiţii grele. 

Se trece la discuţii: 

Dl Predea Gheorghe : Este vorba de memoriul unui grup de locuitori de pe 

strada Victoriei care solicită schimbarea denumirii în Aleea Haiducilor. Aş vrea să 

vă ascult punctul de vedere pentru că sunteţi mai vechi în oraş… 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Spune că doar o parte din stradă de la numărul…   

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Pe mine mă interesează dacă istoria aceasta este 

adevărată sau dacă… 

[…] 

Dna Filostache Corina : Ideea este că dacă se schimbă numele străzii toată 

lumea îşi v-a schimba buletinul. 

Dna Cărpuşor Sanda :  Nu numai. Buletin, permis şi tot. 

Dna Filostache Corina : Absolut. Tot ce ai. 

[…] 

Dna Cărpuşor Sanda :  Dacă vor neapărat să puneţi o plachetă în care să 

spuneţi „În memoria lui…”. Dacă le face plăcere şi să vadă că am luat la 

cunoştinţă… 

[…] 

Dna Secretar Tudor Florina-Neli : În solicitare aşa spune, că fără schimbarea 

denumirii străzii să punem doar ceva în paranteză, dar legal nu există… 

Dna Cărpuşor Sanda :  Dacă nu există legal lăsăm în paranteză atunci. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Sau un monument, ceva… 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Eu personal aş vrea să am şi o dovadă în sensul acesta. 

[…] 

Dna Secretar Tudor Florina-Neli : Ştiu că la ziua oraşului a deschis discuţia… 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Domnul Bălan despre domnul Duţu când a fost 

premiat. 

Dna Secretar Tudor Florina-Neli : Da. Dumnealui a spus că scrie şi în 

monografie. Recunosc că nu am citito toată să văd că a scris ceva de genul acesta. 

Ştiu că a fost un episod de genul acesta când a fost un fel de revoluţie de la fabrica 

de geamuri când nu era pâine sau … 

Dl Predea Gheorghe : A fost mai târziu şi a fost la ISEM. 

[…] 

Dna Cărpuşor Sanda :  Spune că a fost în 1950. 
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[…] 

Dl Predea Gheorghe : O să le transmit că, consiliul local  mai analizează. 

Dna Cărpuşor Sanda :  Exact. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Trebuie verificat. 

[…] 

Dl Vasile Adrian : Şi chiar dacă sunt îndeplinite condiţiile că sunt eroi, mai 

mult de o placă comemorativă nu văd. 

[…] 
 

4.  Se prezintă cererea nr. 3917/20.03.2019 a Şcolii Gimnaziale nr.2 Boldeşti-

Scăeni prin care se solicită aprobarea propunerii Consiliului de Administraţie al 

acesteia privind schimbarea denumirii şcolii în Şcoala Gimnazială „Cristian Petru 

Bălan”. 

Se trece la discuţii: 

Dl Predea Gheorghe : Mai avem un material la diverse. Un memoriu făcut din 

partea Şcolii nr.2 Scăeni. Dna director este prezentă şi o să îl prezinte dânsa. Din 

câte am înţeles este vorba de schimbarea denumirii şcolii. Da? 

Dna Ghiţă Marcela : Da. Dacă tot vorbeaţi de domnul Cristian Petru Bălan. 

Propunerea noastră este de a schimba numele şcolii cu numele „Şcoala Gimnazială 

Cristian Petre Bălan” ca un semn de apreciere  faţă de aportul adus învăţământului 

şi şcolii noastre, istoriei şi culturii oraşului Boldeşti-Scăeni, cât şi culturii naţionale 

prin numeroasele opere literare şi artistice. Noi ne-am gândit la numele dânsului nu 

numai că are contribuţie ca profesor şi fost director de şcoală cât mai mult pe partea 

culturală, câte opere a scris, câte sculpturi şi mai ales că este foarte ataşat de zona 

Scăeni, de şcoala noastră. De fiecare dată când vine ne aduce ultimele lucrări pe 

care le-a publicat. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Nu avem nimic împotrivă… 

[…] 

Dna Ghiţă Marcela : Am vorbit mai întâi cu domnul profesor dacă îmi dă 

voie şi a spus că a mai avut această propunere în anii anteriori şi a refuzat dar acum 

are o anumită vârstă şi până la urma a acceptat.  

Dna Cărpuşor Sanda :  Este obligatoriu ca şcolile să aibă un nume? 

Dl Predea Gheorghe : Este la latitudinea consiliului local şi a consiliului de 

administraţie. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Ca procedură, este nevoie de avizul inspectoratului ? 

Dna Ghiţă Marcela : Da. Este nevoie şi de avizul inspectoratului… 

Dl Predea Gheorghe : Înainte să…  
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Dna Secretar Tudor Florina-Neli : Şi de avizul comisie judeţene de atribuire a 

denumirii. 

Dl Predea Gheorghe : Atunci începem procedura, dar totuşi ne trebuie acordul 

scris al domnului Bălan măcar pe e-mail. Nu avem nimic împotrivă. 
  

Dl Predea Gheorghe declară  închise  lucrările  şedinţei ordinare de astăzi 

26.03.2019.    

  

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETAR, 

                  Predea  Gheorghe                                          Tudor  Florina-Neli 

 

 

 


