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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 
 

                                               

Încheiat astăzi 05.03.2019 în şedinţa de îndată a Consiliului Local  al 

oraşului Boldeşti-Scăeni, la care au participat 12 consilieri din totalul de 17 

consilieri în funcţie.   

Convocarea consilierilor la şedinţă s-a făcut prin Dispoziţia primarului nr. 

63/05.03.2019 şi în scris prin Invitaţia nr. 3138/05.03.2019.  

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

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.  

În lipsa domnului primar, domnul viceprimar supune aprobării proiectul 

ordinii de zi, acesta se aprobă în unanimitate de voturi.  
 

Se trece la punctul  1 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 : L-aş ruga pe domnul Voicu să ne prezinte necesitatea 

acestui proiect. 

Dl Voicu Ion : Prin programul de dezvoltare locală avem cele trei investiţii. 

În ședința trecută ni s-a cerut să aprobăm noul deviz în urma indexării conform 

ordonanţa nr.114 conform salariului minim în construcţii care este de 3.000 lei. A 

crescut manopera şi ca urmare au crescut valorile investiţiilor la manoperă. Am 

aprobat atunci iar noi trebuie să finanţăm conform ordonanţei nr. 28 cheltuielile 

neeligibile, adică anumite chestii din proiectare, avize, dirigenţie de şantier, alte 

cheltuieli. Am aprobat în şedinţa trecută… În urma indexării devizului s-a ajuns la 

cele două investiţii  în special canalizarea, depăşirea contractului de finanţare. Ni s-

a solicitat de la Ministerul Dezvoltării ca diferenţa între contractul de finanţare pe 

care îl avem încheiat cu Ministerul Dezvoltării şi valoarea noului deviz să fie 

suportată din bugetul local. Mi s-a solicitat ca mâine să duc această hotărâre de 

consiliu.  

Dl Predea Gheorghe : Noi iniţial am zis că o să facem această hotărâre după 

aprobarea bugetului dar dacă ne-a cerut-o mâine de aceea am fost nevoiţi să vă 

convocăm. 
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Dl Isbăşoiu Constantin : Şi este mult? 

Dl Predea Gheorghe : Este vorba de 118 miliarde vechi. 

Dl Voicu Ion : 800 de miliarde este la apă. La gospodăria de apă sunt 80 de 

mii de lei.  

Dl Predea Gheorghe : Nu. Vorbesc de canalizare.  

[…] 

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  2 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. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Aceleaşi concluzii. 

Dl Voicu Ion : Aceeaşi problemă. Aici este o creştere mai mică. Este vorba 

de vreo 800 milioane.   

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  3 al ordinii de zi : DIVERSE 

1. Se prezintă referatul viceprimarului Predea Gheorghe nr. 2851/27.02.2019  

cu privire la solicitarea nr. 2646/25.02.2019 a dl. dr. Tudoran Leonard în care 

solicită trecerea din funcția de director în postul de execuţie medic primar având ca 

motiv probleme personale, familiale. 

Se trece la discuţii : 

Dl Predea Gheorghe : Directorul Dr. Tudoran de la UAMS Boldeşti-Scăeni a 

solicitat eliberarea din funcţie din motive personale şi trecerea acestuia pe un post 

de medic având în vedere că are probleme familiale deosebite. Sigur, trecerea pe 

post de medic se realizează că salariul este mai mare decât pe postul de director. În 

acest sens nefiind actualizat regulamentul de organizare şi funcţionare a acestei 

instituţii în condiţiile în care spune că directorul este numit de consiliu iar în legea 

nr. 215/2001 modificată, spune că directorul este numit de primar. 

În acest sens am vrut ca şi Consiliul Local al oraşului Boldeşti-Scăeni să i-a 

la cunoştinţă de acest referat  în care eu am prezentat situaţia. Dacă vreţi îl citesc ca 

să ştiţi despre ce este vorba. 

Domnul viceprimar Predea Gheorghe dă citire referatului. 
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 Dl Predea Gheorghe : Vi l-am citit ca să luaţi act. Nu supunem la vot, decât 

luaţi act, urmând ca primarul să dea dispoziţie de numire în funcţie în acest sens. 

Urmează ca  în perioada următoare să organizăm concurs pentru acest post.  

 Dl Isbăşoiu Constantin : Avem pe cineva? 

 Dl Predea Gheorghe : Nu avem. Nu ne grăbim. Ne vom încadra din punct de 

vedere legal. 

 Dl Isbăşoiu Constantin : Îl treceţi pe postul de doctor şi îi delegaţi atribuţiile 

de director.  

   Dl Predea Gheorghe : Trebuie să le delegăm la cineva. 

 Consiliul local a luat act de referatul domnului viceprimar. 
  

 2. Dl Isbăşoiu Constantin : Vă mai întreb şi eu ceva. 

 Dl Predea Gheorghe : Da. 

 Dl Isbăşoiu Constantin : Sumele pe care trebuie să le punem noi diferenţă 

sunt condiționate de venirea sumelor de la Bucureşti? Una dintre ele trebuie să fie 

prima? 

 Dl Predea Gheorghe : Nu. Din toate noi trebuie să punem în jur de 120 şi 

ceva de miliarde. Domnul Voicu, cu canalizarea cam aşa? 

 Dl Voicu Ion : Cam aşa.  

 Dl Isbăşoiu Constantin : Că este o sumă, nu este de joacă. 

 Dl Predea Gheorghe : Este pe 3 ani şi consiliul local nu are resurse proprii să 

le pună şi cred că vom apela la un credit.  

 Dl Isbăşoiu Constantin : Da. 

 Dl Voicu Ion : La canalizare este suma foarte mare. 

 Dl Predea Gheorghe : În momentul când vom termina banii din PNDL, vom 

veni în consiliul local cu fundamentare şi vom lua un credit ca să acoperim această 

sumă. […] Anul acesta terminăm şi creditul care a fost luat tot pentru canalizare.  

 Dl Isbăşoiu Constantin : Parcă un milion de euro. 

 Dl Predea Gheorghe : Da. Un milion de euro. Îl terminăm anul acesta. Avem 

eligibilitate la bănci pentru că nu suntem îndatorați nici 5%, iar modul de 

îndatorare merge până la 30%. Avem posibilitatea să facem faţă acestor 

angajamente.    

  Dl Predea Gheorghe declară  închise  lucrările  şedinţei de îndată de astăzi 

05.03.2019.    

  

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR, 

                     Predea Gheorghe                                      Tudor  Florina-Neli  

 

 

 

 


