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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 
 

 

 

                                               

Încheiat astăzi 18.03.2019 în şedinţa extraordinară 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. 

67/15.03.2019 şi în scris prin Invitaţia nr. 3617/15.03.2019.  

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

Daniela şi dl Voicu Ion. 

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.  

Dl primar supune la vot propunerea de  suplimentare a ordinii  de zi cu două 

proiecte de hotărâre. Se aprobă în unanimitate de voturi.  

Dl primar supune aprobării proiectul ordinii de zi, astfel cum a fost modificat. 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 26.02.2019. 

Dna secretar Tudor Florina Neli supune la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare 

a Consiliului Local din data 26.02.2019, care se aprobă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la primul 2 al ordinii de zi : Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de 

îndată a Consiliului Local din data 05.03.2019. 

Dna secretar Tudor Florina Neli supune la vot procesul-verbal al şedinţei de îndată 

a Consiliului Local din data 05.03.2019, care se aprobă în unanimitate de voturi. 
 

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

devizului general al obiectivului de investiţii „Modernizare şi extindere staţie de epurare, 

oraş 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 : Domnul Voicu… 

Dl Voicu Ion : Cele patru puncte de pe ordinea de zi au plecat de la nişte 

inadvertenţe în cadrul devizului general de către proiectant. A fost un pic mai complicat 

în sensul că a fost ce s-a executat înainte şi rest de executat şi indexat.  La capitolul 4 au 

fost nişte mici scăpări ale proiectantului şi a trebuit să le proiectăm ca să putem să 
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mergem mai departe cu cele două investiţii să decontăm lucrările în continuare ce s-a 

executat şi ce se vor executa. 

Dl Predea Gheorghe : Şi se vor depune la Ministerul Dezvoltării. 

Dl Voicu Ion : Cele două investiţii sunt finanţate prin PNDL. 

 

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

obiectivului de investiţii „Modernizare şi extindere staţie de epurare, oraş Boldeşti-

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

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

cofinanţării obiectivului de investiţii „Modernizare şi extindere staţie de epurare, oraş 

Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova”, finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind  aprobarea  cofinanţării obiectivului de 

investiţii „Modernizare şi extindere staţie de epurare, oraş Boldeşti-Scăeni, judeţul 

Prahova”, finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală, se adoptă în unanimitate 

de voturi. 
 

Se trece la punctul 5 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 şi din surse de la bugetul de 

stat. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Cum v-am explicat la ședința pe comisii, este vorba de o 

suplimentare a acestui program pentru a putea efectua anumite plăţi cu privire la avizele 

pentru investiţiile pe care le avem în curs în anul 2019 până la aprobarea bugetului. 

 

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 şi din surse de la bugetul de stat, se adoptă în 

unanimitate de voturi. 
 

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

devizului general al obiectivului de investiţii „Gospodărie de apă Seciu, oraş Boldeşti-

Scăeni, judeţul Prahova”. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

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

obiectivului de investiţii „Gospodărie de apă Seciu, oraş Boldeşti-Scăeni, judeţul 

Prahova”, se adoptă în unanimitate de voturi. 
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Se trece la punctul 7 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

cofinanţării obiectivului de investiţii „Gospodărie de apă Seciu, oraş Boldeşti-Scăeni, 

judeţul Prahova”, finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind  aprobarea cofinanţării obiectivului de 

investiţii „Gospodărie de apă Seciu, oraş Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova”, finanţat prin 

Programul naţional de dezvoltare locală, se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul  8 al ordinii de zi : DIVERSE 

            Dl Predea Gheorghe : Spuneţi domnule consilier. 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Tot discutând şi luând la cunoştinţă de programul 

provizoriu de investiţii şi apropiindu-se data când vom aproba bugetul de venituri şi 

cheltuieli al oraşului, noi grupul PNL ne-am gândit să propunem câteva proiecte pe care 

le considerăm importante pentru oraş şi pe care am dori să le luaţi la cunoştinţă. Şi noi şi 

dumneavoastră mai ales să găsiţi sursa de finanţare. 

           Dl Predea Gheorghe : Ar fi bine să le depuneţi la registratura primărie ca să le 

avem în vedere. 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Aşa o să facem. Vorbim aici doar ca enumerare nu 

dezbatem. Vorbim despre aprobarea numărului şi a cuantumului burselor şcolare, în 

sensul că propunem o majorare a lor începând cu anul acesta... 

  Dl Predea Gheorghe : Majorare ca şi cuantum sau ca şi număr? 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Ca şi cuantum, nu ca şi număr. Nu ne-am legat de număr. 

Şi este explicat pe larg aici. Apoi modernizarea şi reamenajarea parcurilor, al celui 

central din Boldeşti, cel de la blocuri de la Scăeni. Arată rău. Am spus aici prin montarea  

echipamente de joacă, fitness, suprafeţe de protecţie din gazon sintetic sau scoarţă de 

copac, mai ales aici la Boldeşti când plouă şi se face noroi şi în general a tuturor 

parcurilor din oraş. 

  Dl Predea Gheorghe : Am solicitat oferte de preţ pentru amenajarea pardoselii a 

locului de joacă. Altceva. 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Contribuţia cu o sumă de bani din bugetul local, stabilită 

şi aprobată de noi în consiliul local pentru amenajare casă praznicală şi altar de vară 

proiect iniţiat la parohia Balaca de preotul paroh Marian Stan. Domnul părinte aşteaptă 

acum de la patriarh să valideze… 

  Dl Predea Gheorghe : Să dea binecuvântare. 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Să dea binecuvântare cum se spune. Valoarea totală a 

proiectului este de 1,5 miliarde lei. Acum noi în consiliul local şi dumneavoastră cât 

putem să aprobe să aprobe să ajutăm acest proiect. 

  Dl Predea Gheorghe : Da. O să facem o analiză a finanţărilor pe care consiliul 

local le-a dat, cel puţin din anul 2008 când am venit eu şi domnul primar aici, bisericilor 

din oraş. Trebuie să păstrăm un echilibru. 
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  Dl Primar : Trebuie să rezolvăm problema cu casa parohială de la Boldeşti.  

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Sigur trebuie să fie un echilibru pentru toate. 

  Dl Predea Gheorghe : Sunt mai multe propuneri. Dacă avem bani dăm la toată 

lumea dacă nu avem bani atunci stabilim priorităţile. Aceste propuneri le depuneţi la 

registratura.  

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Mai discutăm aici despre extinderea, reabilitare şi 

modernizarea la Grădiniţa nr.4 din Boldeşti. Aici ar trebui să funcţioneze după opinia 

noastră şi în opinia mai multor cetăţeni o grădiniţă cu program prelungit şi în Boldeşti. 

Ştim că există în Scăeni dar există una cu număr limitat. Centrul fiind aici la Boldeşti cu 

cea mai mare pondere de locuitori cred că ar fi un proiect interesant şi util… Ştiu eu, 

poate prin cofinanţare de la Ministerul Dezvoltării şi noi consiliul local… 

  Dl Predea Gheorghe : Ideea aceasta o avem şi noi mai de mult dar nu am găsit 

soluţii… 

   Dl Primar : Ce facem că nu sunt copii! Nici la creşa la Scăeni nu sunt suficienţi.  

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : E zic că dacă ar fi în Boldeşti vor fi. 

  Dl Predea Gheorghe : O să cer de la directorii de şcoli pentru că ei ştiu câţi copii 

trebuie să le intre de la vârsta de 3 ani… O să facem un studiu cu privire la această 

chestiune şi dacă reiese din cifre că într-adevăr este în creştere şi facem o analiză. Câte 

locuri avem acolo, câţi copii trebuie să intre şi stabilim. Nu facem nici de dragul de al 

ţine gol.  

  Dl Dincă Florin – Ionuţ :  E bine să facem pentru că am văzut că, nu ştiu dacă la 

noi nu sunt copii mă întreb atunci la comunele care au astfel de proiecte. Pentru că sunt 

comune care au astfel de proiecte acolo oare sunt copii?   

  Dna Filostache Corina : Se duc şi de la noi. 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ :  Poate se duc de la noi că nu avem aşa ceva în oraş. 

  Dna Filostache Corina : Dar avem la Scăeni. Eu nu înţeleg de ce mai pleacă în altă 

parte! La Ploieştiori. 

  Dl Primar : Lucrează la Blejoi şi… 

  Dl Croitoru Gabriel : Lucrează la Ploieşti… 

  Dna Filostache Corina : Da. E în drumul lor. 

  […] 

  Dl Predea Gheorghe : Sunt oameni cu bani care îşi duc copii la privat… 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Sunt oameni cu bani care vor condiţii mai bune. 

  Dl Predea Gheorghe : Dacă putem să rezolvăm această treabă ar fi foarte bine dar 

să facem un studiu să vedem câţi copii sunt şi… Nu respingem ideea pentru că este 

pentru comunitate, nu este o problemă.  

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Toate sunt pentru… 

  Dl Predea Gheorghe : O să vorbesc cu domnul primar, cred că avem… Mă 

gândesc la o locaţie. 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Toate sunt pentru comunitate şi în general… 

  Dl Primar : La grădiniţa din centru trebuie să amenajezi bucătărie că restul… 

  Dl Predea Gheorghe : Nu avem spaţiu… 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Mărirea spaţiului. 
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  […] 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Poate extinderea, modernizarea  v-a convinge părinţii 

care își duc copii la Ploieştiori sau în alte părţi, la Ploieşti să nu îi mai ducă şi să rămână 

aici în Boldeşti dacă sunt condiţii bune.   

  Dl Predea Gheorghe : Nu ştiu exact, să vedem dacă posturile ţine de Inspectoratul 

Şcolar sau de  primărie.  

  Dl Primar : Creşa este în subordinea Şcolii nr.2.  

  Dl Tănăsescu Stelian – Horaţiu : Este în  structură la Şcoala nr.2. 

  Dl Predea Gheorghe : Da. O parte din personal ţine de inspectorat şi o restul de 

personal auxiliar ţine de primărie. 

  Dl Primar : Ţine de primărie : bucătarul,… 

  Dl Predea Gheorghe : Administratorul şi personalul sanitar. 

   Dl Dincă Florin – Ionuţ : Mai am ceva şi am mai discutat despre asta şi anul trecut. 

Modernizarea sălii de sport de la Liceul Teodor Diamant. 

  Dl Predea Gheorghe : Da. Au făcut şi ei referat. E vorba de bani. 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : E păcat că avem aşa sală mare şi totuşi se află într-o stare 

avansată de uzură. Noi nu avem o sală de sport cu adevărat pe teritoriul oraşului şi sunt 

alte localităţi care au, cum sunt : Bucov, Valea Călugărească, şi chiar moderne şi se 

câştigă şi bani, aduc şi fonduri la bugetul local. 

  Dl Predea Gheorghe : Nu asta este… problema se pună că cele care s-au făcut în 

mediul rural, pentru că mediul rural a fost avantajat în sensul că au fost programe pentru 

construirea unor astfel de săli de sport, iar în mediul urban mai ales oraşele cum suntem 

noi au fost puţine şanse de a accesa asemenea fonduri. 

  Dl Primar : Există proiect dar vedem… Proiect cu două sute de locuri de scaune 

pentru şcoala de la Scăeni. 

  Dl Predea Gheorghe : La Şcoala nr.2. Da. 

  Dl Primar : Dar ne chinuim de vreo patru ani cu proiectul acesta. 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Poate este mai uşor să fie modernizată aceasta. 

  Dl Primar : Bani de la primărie nu ai ca să faci o sală de sport la momentul acesta. 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Nu să o faci pentru că pe asta o avem, nu trebuie făcută 

de la zero. Trebuie modernizată. 

  Dl Predea Gheorghe : Știți de ce nu pot să vă dau un răspuns acum ? Pentru că nu 

ne-au venit cifrele de la finanţe ca să vedem pe câţi bani ne putem baza pe anul 2019. 

Dacă ne bazăm pe banii pe care i-am avut în anul 2018 sigur nu putem să facem mai 

nimic pentru faptul că noi trebuie să ne axăm în principal pe cofinanţarea pe care am 

aprobat pentru cele prin PNDL. Trebuie să vă gândiţi că numai la canalizare trebuie să 

punem 110 miliarde vechi, la staţia de epurare mai trebuie şi acolo câteva… 

  Dl Voicu Ion : Problema este şi la celelalte investiţii. În baza ordonanței 114 

mărindu-se manopera cu 30% […] toate cheltuielile… 

  Dl Predea Gheorghe : S-au mărit toate.  

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Ştiu că era undeva la 50-60 miliarde lei. Iniţial, nu? 

  Dl Predea Gheorghe : Da. Şi s-a ajuns la 110 miliarde lei. Şi acum ideea este în 

felul următor. Noi am spus că o să facem un credit, la nivelul naţional bugetul se face în 
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baza legislaţiei în vigoare, iar noi facem bugetul pe baza hotărârii consiliului care o avem 

aprobat. Dacă noi am aprobat cofinanţarea trebuie să prindem aceste cofinanţări şi dacă 

mai avem bani mai facem şi aceste elemente. Dar…, să vedem.  

  Dl Primar : Spitalul. 

  Dl Predea Gheorghe : Cofinanţarea spitalului. Faceţi aceste propuneri… 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Eu spun că nu sunt…, poate 2-3 sunt la bani mai 

costisitoare. Celelalte privind parcurile, cuantumul burselor, contribuţia cu o sumă de 

bani la parohie nu sunt… 

    Dl Predea Gheorghe : La burse da ştim şi avem în vedere pentru că trebuie cel 

puţin să le mărim cu rata inflaţiei. 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ : Au rămas aceleaşi de prin 2017 dacă nu mă înşel, nu    

le-am mai mărit şi totuşi sunt foarte mici. 

  Dl Predea Gheorghe : Am înţeles. Alte probleme? 

            Dl Predea Gheorghe declară  închise  lucrările  şedinţei extraordinare de astăzi 

18.03.2019.    

  

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR, 

                    Predea Gheorghe                                       Tudor  Florina-Neli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


