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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 
 

                                               

Încheiat astăzi 26.02.2019 în şedinţa ordinară 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. 

38/21.02.2019 şi în scris prin Invitaţia nr. 2547/21.02.2019.  

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

Vişănoiu Daniela, dl. Drăghici Laurențiu - comandant al Poliției orașului Boldești-

Scăeni, dl Joiţa Mihail şi dna Păun Daniela – reprezentanţi ai SC Jovila-Construct 

SRL, dna Ghiţă Marcela – director al Şcolii Gimnaziale nr.2 Scăeni şi dl Ilie 

Florin, dl Costache Petruş-Iulian, dl Toma Gheorghe - locuitori ai orașului 

Boldești-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 şase proiecte 

de hotărâre. Se aprobă în unanimitate de voturi.  

Se 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 29.01.2019. 

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 29.01.2019, care se aprobă în unanimitate de 

voturi. 
 

            Dl Predea Gheorghe : Cu permisiunea dumneavoastră aş vrea să îi dăm 

cuvântul domnului comandant Drăghici Laurențiu ca să vă prezinte pe scurt 

activitatea Poliției oraşului Boldeşti-Scăeni, urmând ca dumneavoastră să puneţi o 

serie de întrebări şi apoi să trecem la ordinea de zi. 

  Domnule comandant, câteva cuvinte. 

  Dl  comandant Drăghici Laurențiu : Mulţumesc pentru invitaţie doamnelor şi 

domnilor consilieri, domnului primar, domnului viceprimar, doamna secretar.  
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  Aş începe prin a vă prezenta tabela de înzestrare. Poliţia oraşului Boldeşti-

Scăeni are un efectiv de 24 de posturi prevăzute, din care 3 ofiţeri şi 21 de agenţi. 

Încadraţi avem 20, din care 3 ofiţeri şi 17 agenţi. Practic deficitul de personal în 

cursul anul 2018 a fost de 25%. În continuare o să vă prezint şi am să vă spun 

despre cele trei programe de prevenire ale criminalităţii care au fost derulate pe 

parcursul anului 2018. Programul de prevenire a furtului din locuinţe, programul 

de prevenire al delicvenţei juvenile şi al victimizării  minorilor şi programul de 

prevenire al violenţei intrafamiliale.  

  Evoluţia criminalităţii sesizate. În anul 2018 au fost sesizate 237 de 

infracţiuni, cu 67 mai puţine  decât în anul 2017. Deci, în anul 2017 am avut 304 

infracţiuni. Cele judiciare au fost 193, cu 59 mai puţin. De altă natură 44, cu două 

mai puţin. Se observă o scădere a infracţionalităţii sesizate la nivelul oraşului 

Boldeşti-Scăeni.    

  În ceea ce priveşte criminalitatea judiciară, în anul 2018 au fost înregistrate 

76 de infracţiuni privind lovirea sau alte violenţe, cu 12 mai puţin faţă de anul 

2017. Violenţa în familie, 22 de fapte, cu 4 mai puţin faţă de anul 2017. 

Infracţiunea de ameninţare 7 faţă de 38 în anul 2017. Vătămare corporală la fel în 

scădere, 8 faţă de 10 în anul 2017. Am înregistrat 4 infracţiuni de tâlhărie, două 

dosare disjunse, deci au fost faptele în anii anteriori şi alte două dosare. În unul 

este vorba de o bătrână de 80 de ani în zona Scăeni care a fost tâlhărită de un grup 

de 3 persoane de etnie romă care a intrat sub pretextul că vor confecţiona un jgheab 

şi din vorbă în vorbă nu s-au înţeles la preţ. Ulterior ei au ridicat preţul şi a băgat-o 

pe bătrâna respectivă în casă şi în momentul în care a ajuns la şifonier unde ţinea 

banii i-a smuls suma de bani şi aşa practic s-a produs infracţiunea de tâlhărie. Am 

mai arestat două persoane acuzate de tâlhărie în zona de nord, unde un cioban 

spune că a fost deposedat de bunuri.  

  Infracţiunea de distrugere 16, mai puţin cu 10 faţă de anul 2017 şi 

înşelăciune mai puţin de 3.  

  Criminalitatea stradală. Am înregistrat un furt de lampă iluminat public pe 

strada Petroliştilor şi o tentativă de furt de combustibil, flagrant, pe strada Gloriei.  

  Măsuri preventive, metode specifice de supraveghere. A fost reţinută  o 

persoană şi o altă persoană a fost arestată. Nu am înregistrat măsuri de arest la 

domiciliu. Au fost efectuate trei percheziţii domiciliare şi s-au dispus alte trei 

măsuri specifice. 

  Pe segmentul de siguranţă rutieră vă informez că nu am înregistrat nici un 

accident rutier grav pe raza de competenţă, suntem în scădere cu două. Au fost 6 

accidente rutiere uşoare. Nu am înregistrat persoane decedate, nu am înregistrat 

răniţi grav, am avut decât răniţi uşor.  

  Constatările pe cauză regeneratoare, şi la nivelul oraşului Boldeşti-Scăeni ca 

şi la nivelul întregului judeţ, producerii accidentelor sunt indisciplina şi a  
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bicicliştilor. S-a acţionat şi în anul 2018 de cei doi colegi care încadrează 

compartimentul de poliţie rutieră. Aceştia au desfăşurat activităţi şi au acordat 

contravenţii şi pe aceste segmente.  

  În ceea ce priveşte criminalitatea contra patrimoniului şi furturi pe genuri 

aici am înregistrat 5 furturi din […], am înregistrat 6 furturi de la societăţi 

comerciale. De exemplu, am avut un furt de bani aici pe Aleea Clubului. A fost 

identificat autorul, a fost de fapt o înscenare. Am înregistrat un furt de material       

( vată minerală ) dintr-un imobil nelocuit. Pe strada Poienilor un furt de bani, 

telefon şi o tabletă. 

  Furturile din societăţi. Am avut pe 24 Martie 2018 furtul din Boldeşti de la 

casa de pariuri. A fost vorba de o grupare din Blejoi care a fost destructurată, 

autorii au fost identificaţi ulterior. Înregistrăm furturi de pe rafturi din societăţile 

Maya şi Carrefour. Ne ajută camerele de supraveghere şi îi identificăm. 

  În ceea ce priveşte constatarea infracţiunilor în flagrant a crescut. Au fost 35 

de infracţiunilor flagrante faţă de 29 în anul 2017. 

  La 01 ianuarie 2018 am avut un stoc de 479 dosare penale şi la sfârşitul 

anului 2018 au rămas 490. Am avut 9 persoane faţă de care s-a luat măsura 

preventivă a controlului judiciar. Faţă de două dintre ele s-a dispus măsura 

arestului la domiciliu.  

  Activitatea criminalistică, deplasări, cercetări la faţa locului în număr de 47. 

Urme papilare ridicare, alte categorii de urme. 14 persoane amprentate faţă de 26 

în anul 2017. 

  Intervenţia la apelurile prin sistemul naţional unic, apelurile de urgenţă la 

112  am avut 335 de apeluri tot anul 2018. Sub 10 minute au fost 299, între 10 

minute şi 20 minute au fost 35 şi un singur apel peste 20 minute motivat pentru că 

au fost două apeluri simultane şi am avut o singură patrulă pe raza de competenţă.  

  Activitatea de constatare contravenţională a crescut faţă de perioada anului 

2017. De asemenea petiţii, mandate de aducere, verificări pe linia evidenţei 

populaţiei au fost desfășurate activităţi şi colaborare cu instituţiile respective.  

  Cam atât. Acestea au fost datele pe mediul urban, pentru că avem şi mediul 

rural, adică şi Postul de poliţie Lipăneşti este în arondarea şi coordonarea mea. 

Dacă dumneavoastră aveţi întrebări. 

Dl Predea Gheorghe : Domnule consilier Dincă. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Domnule comandant permiteţi-mi să vă întreb. 

Cum vă gândiţi să vă organizaţi să controlaţi populaţia ca să zic aşa… Am observat 

în ultima vreme în centrul oraşului şi nu numai ci şi pe străzile adiacente persoane 

din acestea care se pare că nu au nici o ocupaţie. Cu siguranţă nu au serviciu, stau 

toată ziua, ies din casele de pariuri ba dintr-una ba dintr-alta pe timp de zi, fac 

gălăgie, provoacă gălăgie în centrul oraşului, sticle sparte pe timp de noapte, dar           

i-am observat şi pe timp de zi. Adică nu au scrupule, ţipă, fluieră unii la alţii. Cred 
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că ar trebui găsite soluţii să fie intimidaţi, controlaţi, cărţile de identitate la control, 

intimidaţi ca să dispară efectiv din centrul oraşului. Nu au ce căuta să stea acolo 

fără o activitate concretă.          

  Dl comandant Drăghici Laurențiu :  Da. Dacă îmi daţi voie să vă răspund. 

Noi trăim nişte vremuri, adică suntem contemporani cu nişte evenimente cu nişte 

personalităţi din anii aceştia, şi vedeţi ce se întâmplă şi la nivelul societăţii 

româneşti. Aţi folosit dumneavoastră un cuvânt „de intimidare”. Eu l-aş fi ocolit 

puţin pentru că instituţiile statului, Poliţia Română, Jandarmeria, cele care asigură 

ordinea şi liniştea publică nu putem să intimidăm cetăţenii. Ideea este că într-

adevăr modificările legislative din ultima perioadă face să fie eliberaţi din 

penitenciare anumite persoane şi să beneficieze de a ieşi mai devreme din 

penitenciar. De asemenea constat că şi în unităţile de învăţământ generaţiile care se 

formează nu mai sunt aşa cum ar fi trebuit să fie sau cum am fost noi înainte şi 

atunci noi, Poliţia Română, trebuie să ne adaptăm acestor vremuri. Ar fi o utopie să 

vă spunem că îi monitorizăm pe toţi, pentru că nu ai cum să îi monitorizezi pe toţi 

cu efectivul pe care îl avem în momentul acesta, dar cu toate acestea elementele 

turbulente să ştiţi că sunt încadrate informativ ca să mă exprim într-un termen 

mai… nu neapărat monitorizate. Adică noi avem listele, avem baza de date a 

eliberaţilor din penitenciar, avem supravegheate persoanele respective. Dacă a 

deranjat climatul de siguranță publică, cu siguranţă cetățeanul de lângă el sesizează 

şi vine patrula. Nu au fost până acu evenimente  care să fie sesizate şi la care să nu 

intervenim. Dacă ne referim la persoanele fără ocupaţie care stau prin centrul 

oraşului, dacă nu deranjează, dacă nu perturbă, dacă nu are o conduită care să intre 

sub incidenţa legii nu poţi să te duci şi ce să… Îl legitimez dar…        

  Dl Dincă Florin – Ionuţ :  Atunci când creează gălăgie, creează dezordine, 

când… 

    Dl comandant Drăghici Laurențiu :  Dar eu cred că de fiecare dată sau eu aşa 

cred că de fiecare dată când a fost un astfel de eveniment cu siguranţă ori au sunat 

la noi la dispecerat ori au sunat pe 112 şi s-a deplasat  patrula de siguranță publică. 

Noi am avut acum în ultima perioadă, au fost sparte 6 garaje aici pe strada Dealului 

pe timpul nopţii şi am luat decizia şi am primit sprijinul Poliţiei Locale de aici de 

la Boldeşti ca să suplimentăm dispozitivul de siguranţă publică pe timpul nopţii cu 

două patrule. Adică, am făcut în aşa fel, am adaptat planificarea serviciilor să mai 

am al treilea poliţist de la Boldeşti care să facă patrulă comună cu lucrătorul de la 

Poliţia Locală şi să acoperim mai bine zona pentru că într-adevăr am constatat că 

pe timpul nopţii personale acestea care sunt predispuse la săvârşirea de infracţiuni 

conduc maşini sau deţin maşini deşi ei nu au permis, nu le conduc ei le conduc alte 

persoane cu permis şi se plimbă şi la cazinou şi pe la Văleni şi pe la Ploieşti şi pe la 

discoteci. Automat cu o singură patrulă nu poţi să faci faţă şi atunci am suplimentat 

dispozitivul acesta de siguranţă publică cu două patrule pe timpul nopţii. Din 
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fericire nu am întâlnit, nu avem evenimente de amploare, nu am avut o 

problematică deosebită. Nu ştiu dacă vă mulţumeşte răspunsul meu sau … 

Dl Predea Gheorghe :  Alte întrebări. 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ :  Da. Eu… Bine, nu sunt eu profesionist, nu sunt în 

măsură să vă dau neapărat sfaturi, doar ca ceea ce am văzut şi că tot discutăm aici 

cred că ar trebui să meargă un pic pe prevenţie. Nu doar atunci când cineva anunţă 

ci în momentu… , că simplu fapt că l-a văzut, la monitorizat, stă acolo… Sunt 

grupuri de 3-4 persoane şi râd, mai au şi vreo sticlă, mai fac şi ceva pe acolo, 

atunci trebuie identificaţi şi alungaţi de acolo sau ştiu eu…       

  Dl comandant Drăghici Laurențiu :  Cu siguranţă dacă… 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ :  Un avertisment, o amendă… 

  Dl comandant Drăghici Laurențiu :  Aţi văzut că am început discuţia şi v-am 

prezentat situaţia resurselor umane. La momentul acesta este un deficit de personal 

dar asta nu ne împiedică să ne desfăşurăm activitatea. Deşi eu vă spun cum v-am 

spus şi anii trecuţi, este al treilea an când sunt prezent aici, colegii mei fac nişte 

eforturi deosebite. Credeţi-mă că ceea ce fac  oamenii aceştia care îmbracă 

uniforma statului aici şi cu cei de la Lipăneşti pentru că se lucrează într-un 

program comun ca să asigurăm şi un climat de ordine şi siguranţă publică şi să 

acordăm poliţiştilor drepturile lor de libere, de concedii şi de toate… au şi ei 

familie, au copii, au şi ei… 

  Dl Predea Gheorghe :  Mai sunt alte întrebări? Am înţeles domnule 

comandant… 

  Dl Dincă Florin – Ionuţ :  Vă mulţumesc!     

  Dl Isbăşoiu Constantin : Aş completa şi eu dacă îmi permiteţi. La Seciu, în 

zona Cramei, este o zonă frumoasă de admirat priveliştea şi vin tineri cu maşini, 2-

3-5, şi stau, mănâncă toate naţiile de seminţe şi de alte mâncăruri şi aruncă toate 

resturile şi fac gălăgie mare. Mai ales după cramă şi mai au un loc aici înainte de 

cramă un gol „la Grasa” cum îi spunem noi dar  acolo este mai departe. Dar aici 

imediat după cramă deranjează şi nici nu vă puteţi imagina ce pot striga unii din ei, 

nu toţi. Poate mai treceţi şi pe acolo din când în când. 

  Dl comandant Drăghici Laurențiu :  Cu siguranţă echipajele urcă şi pe 

localitatea Seciu. Acolo, cum bine aţi remarcat, există şi Crama Seciu unde vin 

foarte mulţi oameni din toate colţurile judeţului. 

  Dl Isbăşoiu Constantin : Eu vă întrerup puţin. Nu sunt cei care merg la 

cramă, vin special pentru a sta… 

Dl Predea Gheorghe : Sunt grupuri de tineri care… 

Dl Isbăşoiu Constantin : Să admire peisajul noaptea. 

  Dl comandant Drăghici Laurențiu : Da, aşa este, cunoaştem situaţia 

respectivă. Cum am mai discutat cu dumneavoastră, periodic echipajul… 

  Dl Isbăşoiu Constantin : Să aibă în vedere şi asta.     
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  Dl comandant Drăghici Laurențiu : Cu siguranță o vom  avem în vedere cum 

am avut-o şi până acum, localitatea Seciu nu am uitat-o să ştiţi. În continuare… 

Dl Predea Gheorghe : Dacă nu mai sunt alte discuţii, mulţumim domnului 

comandant. 

Dl Biţă Paul : Aş dori şi eu să spun două vorbe. 

Dl Predea Gheorghe : Spuneţi domnule consilier. 

Dl Biţă Paul : În toate cartierele oraşului am văzut căruţe plimbându-se 

neînmatriculate, neînregistrate la primărie sau le văd cu numere de maşini din 

acelea roşii. Rugămintea mea este să ne ajutaţi să… 

Dl Predea Gheorghe : La această întrebare domnule consilier v-aş răspunde 

eu. Există o acţiune demarată în colaborare cu primăria pentru identificarea tuturor 

celor care au căruţe, pentru notificarea acestora ca să intre în legalitate şi această 

activitate o facem împreună cu serviciul de poliţie rutieră. Noi credem că într-o 

perioadă cât mai scurtă să rezolvăm această problemă.  

Mulţumim domnului comandant. Dacă nu mai sunt probleme! 

Dl comandant Drăghici Laurențiu :  Şi eu vă mulţumesc! 

Dl Predea Gheorghe : Şi noi. La nivelul primăriei apreciem că activitatea 

poliţiei pe raza oraşului nostru este corespunzătoare şi le dorim mult succes în 

continuare. 

Dl comandant Drăghici Laurențiu :  Mulţumim mult! 

Dl Predea Gheorghe : Dacă vreţi puteţi să mai staţi. Cum apreciaţi! 

Dl comandant Drăghici Laurențiu :  Mă retrag dacă îmi permiteţi!  
    

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Listei cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească o locuinţă cu 

chirie din fondul locativ al oraşului Boldeşti-Scăeni. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : După cum aţi observat la şedinţa pe comisii au existat 

şase cereri în acest sens. Cinci au fost descalificați întru-cât nu au depus 

documentaţiile necesare, calificându-se o singură persoană.  

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei cu ordinea de 

prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească o locuinţă cu chirie 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 organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Boldeşti-

Scăeni pentru anul şcolar 2019 – 2020.  
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Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl . Predea Gheorghe : După cum aţi observat la şedinţa pe comisii este 

vorba de reţeaua şcolară care am aprobat-o şi anul trecut.  

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Boldeşti-Scăeni pentru 

anul şcolar 2019 – 2020 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

unui teren din domeniul privat în domeniul public al oraşului Boldeşti-Scăeni. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Estre vorba de terenul din strada Fagului pentru care 

s-a făcut dezmembrarea pentru a fi pus la dispoziţia Consiliului Judeţean Prahova.  

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul 

privat în domeniul public al oraşului Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate de 

voturi. 
 

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

organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului 

oraşului Boldeşti-Scăeni. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Având în vedere că s-a înfiinţat Direcţia de Asistenţă 

Socială, la nivelul instituţiei noastre a fost nevoie ca această direcţie să fi corelată 

cu statul de funcţii al instituţiei. În acest sens s-au făcut corelările necesare în 

funcţie de denumirile funcţiilor şi de subordonarea acestora. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei şi a 

statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Boldeşti-

Scăeni se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

termenului în cazul contractului de închiriere nr.1903/27.02.2013. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Este vorba de prelungirea unui  contract de închiriere 

la un spaţiu din  cadrul primăriei vechi.   
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Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului în cazul 

contractului de închiriere nr.1903/27.02.2013 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

prin licitaţie publică a două spaţii amplasate pe strada Podgoriei, nr. 2. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : După cum ştiţi este vorba de cele două spaţii din 

fostul sediu al primăriei care sunt libere la ora actuală, urmând să le scoatem la 

licitaţie pentru a fi ocupate. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a 

două spaţii amplasate pe strada Podgoriei, nr. 2 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

unor măsuri în vederea repartizării locuinţelor din fondul locativ al oraşului 

Boldeşti-Scăeni. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Este vorba de refacerea unei hotărâri anterioare prin 

care am stabilit aceste criterii. Erau practic mai multe hotărâri, le-am cumulat într-

una singură. Erau anumite neconcordanţe şi le-am refăcut.    

          Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea 

repartizării locuinţelor din fondul locativ al oraşului Boldeşti-Scăeni se adoptă în 

unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind însuşirea 

apartenenţei la domeniul privat al oraşului Boldeşti-Scăeni a terenului situat pe 

strada Fagului, FN. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : După cum ştiţi este vorba de terenul unde are magazin 

domnul Fulgeanu pe care trebuie să îl introducem în domeniul privat, urmând ca 

acesta să opteze dacă îl cumpără sau îşi prelungeşte concesiunea în continuare. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind însuşirea apartenenţei la domeniul 

privat al oraşului Boldeşti-Scăeni a terenului situat pe strada Fagului, FN se adoptă 

în unanimitate de voturi. 
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Se trece la punctul 10 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind 

dezmembrarea unui teren situat pe strada Fagului, nr. 10. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : După cum am discutat la şedinţa pe comisii este vorba 

de terenul, de la „Omnia” de la Scăeni, de sub clădire. Clădirea aparţine 

Cooperaţiei iar terenul primăriei şi pentru a se clarifica situaţia juridică a celor 

două imobile este necesar să adoptăm această hotărâre.    

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

pe strada Fagului, nr. 10 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

modificarea preţurilor/tarifelor practicate de către S.C. JOVILA CONSTRUCT 

S.R.L. PLOIEŞTI. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate : comisia nr.1 şi 

nr.2 avizează favorabil, iar comisia nr. 3 cere discuţii în plen. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Înainte de a da citire proiectului de hotărâre o să îl 

rugăm pe operator, pe domnul Joiţa Mihail, să ne prezinte, să susţină de fapt 

cererea pe care a adresat-o autorităţii locale în luna iulie 2018. Nefiind soluţionată 

la vremea respectivă, încercăm să o soluţionăm astăzi. 

Domnule director. Motivarea majorării şi cu cât majoraţi. 

Dl Joiţă Mihail : Cu permisiunea dumneavoastră o să o rog pe Dana să…  

Dl Predea Gheorghe : Da. Cineva din partea operatorului. 

Dl Joiţă Mihail : Pentru că dumneaei s-a ocupat de fundamentarea acestui 

tarif. 

Dl Predea Gheorghe : Da. Doamna director, vă ascultăm. 

Dna Păun Daniela : Aşa cum v-am prezentat şi în documentația pe care noi 

v-am transmis-o preţul apei creşte de la…, eu vorbesc în preţuri fără TVA, 3,44 la 

3,… 

Dl Predea Gheorghe : Haideţi să vorbim în preţuri cu TVA. 

[…] 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Atâta timp cât în proiectul de hotărâre şi în […], 

trebuie să vorbim cu TVA. 

Dna Păun Daniela : TVA-ul este de 9%. Eu nu l-am luat în considerarea 

pentru că… 

[…]  

Dl Predea Gheorghe : Dacă nu aveţi preţurile cu TVA vi le spunem.   

Dna Păun Daniela : Nu le am cu TVA pentru că acum… 
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[…]  

Dl Predea Gheorghe : Aţi avut 3,75 lei şi acum creșteți la 4,27 lei.  

[…]  

Dna Păun Daniela : Eu vorbesc fără TVA şi spuneţi dumneavoastră cât… 

Dl Predea Gheorghe : Da. Am înţeles. Creşterea în procent. 

Dna Păun Daniela : Eu am avut preţul apei fără TVA de 3,44 lei şi creşte la 

3,92, deci o creştere de 0,48 lei/mc înseamnă 14%. Se datorează în principal 

actualizării salariilor. Creşterea noastră sau propunerea noastră, calculaţia a fost 

făcută anul trecut în vară şi a avut la bază creşterea salariului minim de la 1.450 lei 

2017 la ianuarie 2018 de 1.900 lei. Şi creşte… Cheltuielile materiale au o pondere 

destul de redusă. Au fost pur şi simplu actualizate pentru că aşa cere procedura de 

modificare a preţurilor. În momentul în care noi facem o actualizare de preţ luăm 

cheltuielile realizate pe ultimele 12 luni de la data depunerii cereri, pentru apă.  

La canalizare a fost 2,39 lei fără TVA şi se duce la 2,9 lei cu TVA. Este o 

creştere un pic mai mare pentru că aici sunt şi ceva cheltuieli materiale majorate 

din cauza stării tehnice, au intervenit mai multe cheltuieli şi creşteri un pic mai 

mari şi de asemenea salariile. A fost o creştere de 25%.   

Dl Predea Gheorghe : Da. Fundamentarea dumneavoastră este în principal 

pe creşterea salariului minim pe economie.  

Dna Păun Daniela : Da. Actualizarea la 2018. Acum noi avem o nouă 

modificare salarială pe care nu am mai luat-o în discuţie pentru că procedura ar fi 

fost mult prea lungă şi…  

Dl Predea Gheorghe : Discuţii? Domnule consilier Dincă. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ :  Bună ziua în primul rând. Am şi eu câteva 

întrebări pentru dumneavoastră domnule director, doamnă directoare. Într-adevăr 

ne-aţi explicat acum cu cât se majorează tarifele. Am observat, şi am făcut un 

calcul din anul 2016, că dacă acest proiect de hotărâre v-a trece  şi majorarea v-a fi 

actualizată la apă o să avem o creştere de 24,12% iar la canalizare cu 41,39% în 

numai 3 ani. Eu zic că este o creştere, ca să nu zic foarte mare, atât de importantă şi 

ceea ce mă surprinde este creşterea diferenţiată. Aţi spus într-adevăr că aveţi nişte 

cheltuieli mai mari la canalizare, dar dacă ne uităm aici este o creştere aproape 

dublă în 3 ani.  

Vă rog să ne explicaţi mai în amănunt cărui fapt se datorează această 

creştere a tarifului. A doua întrebare. Referitor la apa meteorică care este facturată, 

apare pe facturile noastre ale cetăţenilor. Explicaţi-mi modalitatea de calcul a 

tarifului pentru că am văzut că se facturează cu tariful de la canalizare. Trebuie să 

vă spun că au fost luni, mai ales anul trecut, lunile martie, aprilie în care nu a 

plouat absolut deloc şi cu toate acestea pe facturi era înregistrată apă meteorică. Au  

fost în continuare şi alte luni de-a lungul anului care tot aşa apa meteorică apare 

facturată şi în acest preţ de 2,39 lei/mc plus fără TVA. Aici TVA-ul este de 19%.       
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Dl Predea Gheorghe : TVA-ul este de 9%. S-a modificat. 

Dna Păun Daniela : De la 01 ianuarie.  

Dl Dincă Florin – Ionuţ :  Acum, dar anul trecut a fost cu 19%. A treia 

întrebare se referă la structura de preţ. Într-adevăr şi salariile au o pondere 

importantă a creşterii, dar am observat creşteri importante atât la structura de preţ 

la canalizare şi epurare cât şi la structura pentru apă la alte cheltuieli materiale 

specifice. Vi le spun pe scurt, că nu stau să dau procentele şi tot cât a crescut. Am 

avut acces la acestea fiecare consilier şi au putut să vadă. Studii şi cercetări, alte 

servicii executate de terţi, colaborări, comisioane şi onorarii. Deci sunt creşteri de 

13,39%, de 12%, 34% în unele cazuri, 27%. La ce se referă aceste sume trebuie să 

ne explicaţi! Am văzut că într-adevăr motivarea solicitării pe elemente de 

cheltuieli. Dumneavoastră nu aţi făcut altceva decât să enumeraţi, dar noi ca şi 

consiliu local trebuie să ştim ce votăm. Nu putem să votăm o enumerare. Dorim şi 

noi să… De exemplu contractul cu… Aveţi creştere la alte servicii executate de 

terţi, consultanţă SSM, consultanţă juridică şi economică. Trebuie să avem şi noi 

acces să ne puneţi la dispoziţie aceste documente în care să vedem că într-adevăr 

faţă de anul 2017 au fost creşteri pe aceste elemente. Servicii executate de terţi sau 

la alte cheltuieli materiale, reparaţii – verificări tuburi de oxigen şi tuburi de clor, 

să vedem procesele verbale, să ne puneţi la dispoziţie aceste documente. Doar o 

enumerare şi faptul că dumneavoastră daţi o cotaţie de majorare… Aşa şi noi 

putem să spunem că vrem acum preţul de 2 lei. Ştim că nu se poate. Cam aşa 

spuneţi dumneavoastră. Asta vreau să îmi explicaţi şi eu propun consiliului local şi 

tuturor să amânăm acest proiect de hotărâre şi dumneavoastră să ne aduceţi aceste 

documente, noi să le analizăm şi la şedinţa următoare sau în momentul în care 

dumneavoastră le-aţi adus şi noi am avut timp să le studiem să punem din nou 

proiectul de hotărâre pe ordinea de zi. Aşa mi se pare corect ca să ştim şi noi 

consilierii şi consiliul local. Aici în moment  nu suntem legaţi de partid, noi am 

fost aleşi de cetăţeni, noi reprezentăm interesul cetăţenilor şi al oraşului Boldeşti-

Scăeni. Nu reprezentăm interesul nici unei societăţi comerciale şi cu atât mai mult 

nici al partidelor din care facem parte. Este un moment important pentru cetăţeni şi 

pentru interesul localităţii. Eu nu spun că nu aveţi dreptate. Este posibil să aveţi 

dreptate şi într-adevăr trebuie majorat cu procentul care aţi spus dumneavoastră dar 

vrem să ne demonstraţi, nu doar printr-o enumerare colaborări, cuprind cheltuielile 

care sunt efectuate : cursuri igienă personală, monitorizarea calităţii apei… Trebuie 

să vedem documentele. Asta este părerea mea, asta este propunerea mea să ne 

puneţi la dispoziţie aceste documente şi să amânăm pentru data viitoare dacă şi 

ceilalţi colegi sunt de acord, dacă nu noi… 

Dl Predea Gheorghe : Supunem la vot.    
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Dl Dincă Florin – Ionuţ :  Noi, grupul PNL nu vom fi de acord pentru că nu 

avem cum să votăm în necunoştinţă de cauză. Mulţumesc pentru… Şi aş vrea 

totuşi să răspundeţi la cel puţin două întrebări. 

Dl Joiţă Mihail : Numărul 1. Creşterea salariului generează 85% din 

majorarea de tarif. Nu mă întrebaţi pe mine de ce trebuie să majorez tariful dacă 

guvernul a hotărât majorarea salariului minim pe economie. Şi aşa din punctul 

nostru de vedere faptul că suntem obligaţi prin tarife să plătim salariaţii cu salariul 

minim iar diferenţele pe care le dăm noi salariaţilor ca bonurile de masă şi toate 

celelalte să ne acoperim din indirecte şi profit pentru că altfel nu ne aprobaţi 

dumneavoastră tarifele mi se pare  ilogic. Pentru că în momentul în care se 

majorează tarifele la energie, la gaze, se majorează tariful la apa brută pe care ne-o 

impune Apele Române nimeni nu vă întreabă pe dumneavoastră. Singurii care vi în 

faţa dumneavoastră cu tarifele la utilităţi suntem noi la apă şi canal, dar toţi ceilalţi 

ne afectează pe noi şi atunci noi când venim cu majorare dumneavoastră spuneţi 

„Dar de ce să majorăm!”. Nu suntem noi de vină că trebuie să le  majorăm, pentru 

că dacă nu majorez salariul nu ai cum să nu îl majorezi pentru că e penal, dacă nu 

îmi asigur veniturile printr-o majorare înseamnă că închidem poarta şi plecăm 

acasă. Deci acesta este motivul pentru care venim cu creşterea şi venim, din 

punctul meu de vedere, rezonabil, adică o dată la 2 ani şi numai pentru salariu. Noi 

am făcut fundamentarea pentru anul trecut în iunie şi din ianuarie anul acesta s-a 

majorat din nou salariul. Dar eu nu pot să mă duc la autoritatea ANRSC să îi spun 

să îmi majoreze iar preţul pentru că o să îmi spună „Stai, că nu ţi l-au aprobat nici 

pe cel vechi, tu vi iar la majorare că ce?”, „Vin că mi-a majorat Guvernul salariul 

şi eu trebuie să le dau banii la oameni. De unde le dau?”, iar ei o să spună că nu e 

treaba lor şi să vin la Consiliul Local. Bun. Vin la dumneavoastră o dată, de două 

ori, de nouă ori. Acum discutăm concret această majorare. Această majorare care 

se referă la, v-am spus, creşterea de la 1.450 lei la 1.900 lei. Adică 33% majorare 

de salariu neimputabilă mie şi cu afectarea tarifului de 14%. Adică mie îmi măreşte 

statul 33% salariul minim de la 1.450 lei la 1.900, nu discutăm de cealaltă majorare 

pentru că dacă o discutăm pe aceea tot ce îmi daţi dumneavoastră acum deja se 

duce în salarii de la 01 ianuarie pentru că noi acum lucrăm şi fără indirecte şi fără 

profit. Asigurăm din indirecte şi profit şi creşterea din anul 2019. Acesta este 

motivul pentru care este necesară majorarea. 

La punctul doi toate lucrurile care se generează pe fundamentare nu le-am 

hotărât noi, iar fişa de fundamentare a tarifului la ANRSC… 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Punctul doi era legat de apa meteorică.          

 Dl Joiţă Mihail : Se leagă una de alta de asta vreau să le discut şi cu apa 

meteorică. O discut la urmă pentru că asta este separat. Fundamentările de tarif 

ANRSC-ul şi le-a asumat pentru că a spus în felul următor „Nu ştiu dacă 

autorităţile locale au încadrate în personalul de specialitate oameni care să verifice 
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documentele, fiscalitatea, impozitarea şi tot ce ţine de justificări. Atunci tot acest 

dosar de fundamentare pleacă la ANRSC de asta nu se aduce la dumneavoastră 

pentru că este foarte mare („Este atât”) dosarul. Dosarul este mare din motivul că 

toate facturile de cheltuieli ale operatorului pe cele 12 luni anterioare solicitării de 

majorare a tarifului pleacă la Bucureşti.  

Dl Predea Gheorghe : Să obţineţi avizul. 

Dl Joiţă Mihail : Tot. Nu există o factură care să nu fie acolo. Ei iau aceste 

facturi le verifică, le încrucişează prin fisc, le încrucişează prin ANAF şi prin 

celelalte instituţii şi au cheile. Are acela dosarul, are acela factura, are cifra, are 

TVA-ul? Da? Asta o fac ei. Ceea ce solicitaţi dumneavoastră acum asta o fac ei. 

Dacă dumneavoastră ne solicitați să verificaţi tot dosarul eu nu pot să mă opun că 

nu am de ce. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Nu este vorba de tot. Am enumerat câteva puncte, 

nu tot dosarul.     

[…] 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Într-adevăr ANRSC-ul dă avizul corect, totul este 

în regulă, dar noi ca şi Consiliu Local, ca şi consilieri locali trebuie să ştim de ce 

majorăm tariful şi preţul. Populaţia, oamenii, vecini, prietenii o să ne întrebe pe 

stradă…  

Dl Joiţă Mihail : Sigur. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Şi atunci nu putem să ne ascundem. 

Dl Joiţă Mihail : Dar nu este vorba de ascuns aici, este vorba de justificare. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Nu mai e lângă tine nici partidul, nici conducătorul 

partidului, nici… 

[…] 

Dl Joiţă Mihail : 85% din tarif este salariul. 

Dl Dobrică Cristian : Referitor la angajați. Câţi angajaţi aveţi? Am văzut că 

aveţi 16, dar niciodată nu am văzut 16 angajaţi. Am văzut doi care citesc apa, 3 

care… 

Dl Joiţă Mihail : Am înţeles. Şi restul nu i-aţi văzut! 

Dl Predea Gheorghe : Cei care fac lucrări pe domeniul public în fiecare zi. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Sunt câte 7-8 care stă pe o groapă.  

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Au stat două săptămâni la „Loto” 10 salariaţi… 

Dl Joiţă Mihail : Nu vă spun câte intervenţii avem pe canalizare care este cu 

probleme… 

[…] 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Nu s-a răspuns la modalitatea de calcul la apa 

pluvială. 
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Dl Joiţă Mihail : Modalitatea de calcul la apa pluvială este dată din 

normativ. Noi nu facem altceva decât să aplicăm normativul. Normativul spune 

clar, cantitatea de apă pe metru pătrat şi an se încarcă… 

Dl Predea Gheorghe : Pe anul anterior. 

Dl Joiţă Mihail : Împărţit la 12. De asta dumneavoastră aveţi aceeaşi 

cantitate de apă pluvială pusă lunar pentru că tot anul anterior, dată statistică la 

pluvială se împarte la 12. Nu se pune vara mai mult, toamna mai mult, primăvara 

mai puţin sau cum am dori noi. În normativ spune cât şi cum se face. Dacă doriţi 

vă putem da sau să vă transmitem adresă oficială unde este, cum este… 

Dl Predea Gheorghe : Este pe net domnule director. 

Dl Joiţă Mihail : Ca să vă lămuriţi concret pentru că nu îl am la mine 

normativul. 

Dna Păun Daniela : Noi am luat de la ANM pe o perioadă de 12 luni acest 

consum anual care este… 

Dl Joiţă Mihail : Acest debit de pluvială. 

Dna Păun Daniela : Coeficient care este mai mare decât ce aplicăm noi. 

Acum noi am aplicat un coeficient egal pentru toţi anii. Ne-am raportat la o adresă 

a ANM-ului, sunt cei de la meteorologie şi hidrologie, care a acoperit o perioadă 

de  20 de ani. Într-adevăr el se schimbă lunar dar este foarte greu. Trebuie  să faci 

un contract cu ei să îţi furnizeze lunar informaţii. Odată probabil că este mai mare, 

odată este mai mic şi implică o modalitate greoaie de lucru. Atunci am preferat să 

mergem pe o perioadă mai lungă care este suficientă şi acoperitoare iar anul trecut 

am cerut pentru a confirma ceea ce lucrăm noi şi coeficientul pentru un an, şi o să 

vă putem transmite această adresă oficială, este superioară procentului pe care noi 

îl folosim a acestui coeficient practic. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Asta se referă la cantitate? 

Dna Păun Daniela : Se referă la coeficientul de ploaie.  

Dl Joiţă Mihail : Se referă la câţi litri de apă curge… 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Domnule consilier. Noi prin hotărârea 40/28.03.2017 

am stabilit corelat cu normativul modalitatea de calcul a apei pluviale.  

Dna Păun Daniela : Şi noi acum îl aplicăm. 

Dl Predea Gheorghe : Luăm hotărârea consiliului local nr.40 şi ne uităm în 

ea şi vedem cum se calculează. Dacă noi cei de aici nu ştim cum se calculează… 

Îmi pare rău. Domnule director, ce vă rog! Vă rog să îmi corelaţi pentru că am şi 

eu… Nu aţi corelat în totalitate normativul cu hotărârea de consiliu local.  Vă rog 

să luaţi hotărârea de consiliu local ca v-a fost comunicată şi să recalculaţi toate 

aceste chestiuni pentru că noi am stabilit acolo un mod de calcul în funcție de 

normativ în avantajul cetăţenilor şi am observat unele cazuri că nu le-aţi pus la 
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punct pe toate. De aceea, ca sarcină viitoare din partea Consiliului Local vă rugăm 

să recalculaţi… 

Dl Joiţă Mihail : Aici poate să fie o anomalie de program. 

Dna Păun Daniela : O să verificăm. 

Dl Predea Gheorghe : Nu ştiu. Cu privire la apa pluvială sunt anumite 

carenţe în activitatea dumneavoastră şi vă rugăm să vă corelaţi cu hotărârea 

consiliului local.  

Dl Joiţă Mihail : Revedem şi recalculăm.  

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Da. Dar ce facem cu ce s-a întâmplat în urmă? 

Pentru că oamenii plătesc de atâta timp. 

Dl Predea Gheorghe : Dacă le corelezi s-ar putea să… E mai bine să lăsăm 

aşa ca să nu cumva să fie în plus. 

Da domnule consilier spuneţi. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Aş întreba şi eu ce pierderi tehnologice, de fapt ce 

pierderi aveţi. Pierderile sunt împărţite în tehnologice şi comerciale. Şi 

dumneavoastră daţi vina numai pe mărirea salariului minim, dar rentabilitatea unei 

societăţi depinde şi de managementul ei, de pierderile tehnologice şi cele 

comerciale care sunt. Care înseamnă reducerea pierderilor spargerii conductei, 

tehnologizare şi altele. Şi din asta constă. Şi vă rog să îmi spuneţi şi mie ce pierderi 

aveţi. 

Dna Păun Daniela : Referitor la pierderile cantităţilor de apă în 

fundamentarea, nu aceasta, anterioară pierderile au fost de 29% iar în această 

fundamentare pierderile sunt de 20%. Ele s-au redus. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Şi ANRSC-ul cât vă aprobă? 

Dl Joiţă Mihail : Cât ne aprobă? 

Dna Păun Daniela : 20%. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Ei vă dă un… 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : 20% înseamnă foarte mult. 

Dna Păun Daniela : Da. Dar ţineţi cont de reţelele de la nivelul localităţii şi 

de starea tehnică a lor.  

Dl Joiţă Mihail : Pierderile sunt… 

Dl Isbăşoiu Constantin : Pierderile ar trebui să fie din ce în ce mai mici 

pentru că dumneavoastră investiţi nişte bani prin tehnologizare… 

Dl Joiţă Mihail : De la 60-70% acum 15 ani am ajuns la 20%. 

Dl Predea Gheorghe : În 2008 pierderile erau de 30%. 

Dl Isbăşoiu Constantin : 32% era… 

[…] 

Dl Joiţă Mihail : La momentul când noi am preluat atât erau pierderile, 78% 

dacă mă întrebaţi punctual în anul 2008. 
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Dl Predea Gheorghe : În concluzie. Dacă mai sunt şi alte concluzii, dacă nu 

vreau să spun punctul de vedere al executivului. Noi am analizat documentaţia 

depusă de operator. După cum aţi observat documentaţia a fost depusă în anul 

2018 luna iulie. Nu s-a luat în calcul majorarea salariului minim ultim pe 

economie. Din punctul nostru de vedere este fundamentat. Această majorare de 50 

de bani pe 1000 litri de apă care înseamnă 13,8% este pornit numai din salariu. Şi 

angajaţii de la Jovila, nu sunt avocatul la Jovila, dar cum suntem şi noi toi angajaţi 

şi angajaţii de la Jovila trebuie să beneficieze de salariul minim pe economie.    

Dl Lăcătuşu Ioan : Normal. Nu este rău că a crescut salariul, este foarte bine. 

Dl Predea Gheorghe : Şi dacă a crescut salariul minim automat că trebuie 

plătit de undeva. Faptul că… Sigur, e anost să spui că nu suntem de acord dar  

condiţii fundamentate dacă… 

Dl Dobrică Cristian : Dă profit mai puţin, domnule viceprimar. 

Dl Predea Gheorghe : Cum? 

Dl Dobrică Cristian : Şi eu am mărit salariile la oameni dar nu am mărit 

materia brută.   

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Câștigă mai puţin. Reducem pierderile… 

Dl Predea Gheorghe : Haideţi să nu comparăm activităţile. 

Dl Dobrică Cristian : Nu le comparăm. 

Dl Predea Gheorghe : Haideţi să nu intrăm să comparăm activităţile care 

să… 

[…] 

Dl Tănăsescu Stelian – Horaţiu : Dacă se mai măreşte salariul minim ce 

face? La vară mai scumpim odată?  

Dl Lăcătuşu Ioan : E bine că se măreşte salariul minim. De ce nu e bine? 

Dl Tănăsescu Stelian – Horaţiu : Domnu Ion dumneata să vorbeşti la 

Lipăneşti. Dumneata… 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Domnule consilier Tănăsescu… Alo… 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Dacă  vrea să mai vorbească cineva nici o problemă. 

Vorbim pe rând. Dacă aveţi argumente în sensul că operatorul vine şi spune „A 

umflat preţul şi este nejustificat”. Da. Dacă operatorul vine şi spune că a majorat 

cu mai puţin decât diferenţa cu care s-a majorat salariul minim pe economie nu 

putem să spunem că este nejustificat preţul în condiţiile când toţi ceilalţi furnizori 

de servicii au mărit.      

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Structura de preţ nu vorbeşte numai de creşteri la 

salarii. Asta e ideea. Fundamentarea preţului, uitaţi-vă să vedeţi că sunt creşteri 

peste tot.  
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Dl Predea Gheorghe : Am observat. În fundamentare de preţ nu este băgată 

toată creşterea de salariu. Este băgată 70% creştere de salariu ca să… A băgat şi 

creştere la celelalte elemente. Dacă discutăm pe total de abia acoperă creşterea pe 

salariu la salariul de la 01 ianuarie. Practic, dacă eraţi… Nu contează că este 

operatorul Jovila, era alt operator… Se scumpeşte gazele, lumina şi apa ce facem 

cu ea? Şi majorarea nu este… sunt 50 de bani pe 1000 mc. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Haideţi să discutăm de procent pentru că este 14%. 

Nu este chiar…  

[…] 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : 21,47% la canalizare. Nu este chiar 5%, 7%, nu 

este 10%. Este… 

Dl Predea Gheorghe : Trebuie să observaţi că atât în tariful de apă și de 

canalizare există un fond de dezvoltare care este la dispoziţia operatorului pentru 

care face lucrări pe domeniul public de 0,12%, deci preţul este mai mic cu 0,12% 

la apă, iar la canalizare este 0,65%. În aceşti bani v-am prezentat la ședința 

anterioară o informare cu privire la toate lucrările pe care le-a făcut operatorul la 

nivelul oraşului Boldeşti-Scăeni. Aţi observat că are în avans câteva miliarde de lei 

băgaţi în aceste lucrări. Deci, din acest punct de vedere executivul apreciază că se 

impune această ajustare de preţuri. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Mai pot să întreb ceva? 

Dl Predea Gheorghe : Da. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Să o întrebăm pe doamna secretar înainte să votăm, 

să ne informeze asupra cvorumului necesar pentru adoptarea hotărârii.     

Dna Secretar Tudor Florina – Neli : Majoritatea, simplu. 

Dl Predea Gheorghe : Aşa este, de 9 voturi. Iar doamna Cioc şi domnul 

Petrişor care au fost salariaţii operatorului trebuie să se abţină. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Şi noi care avem majoritatea simplă. Care este? 

Dl Predea Gheorghe : 9 voturi. 

Dna Secretar Tudor Florina – Neli : 9 voturi. 

Dl Predea Gheorghe : Domnule consilier trebuie să ştiţi care este majoritatea 

simplă! 

Dl Isbăşoiu Constantin : 9x2 fac 18. 

Dl Predea Gheorghe : Nu am înţeles. Majoritatea este simplă. Ce 9x2? 

[…] 

Dl Isbăşoiu Constantin : Discuţii am mai avut noi la patrimoniu.  

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Discutăm pe speţa în cauză. Mai sunt alte discuţii? 

Domnul consilier Biţă. 

Dl Biţă Paul : Eu vreau să rog colegii consilieri atunci când informează 

populaţia să spună clar că în preţul apei intră şi acel coeficient care reprezintă 
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fondul de dezvoltare. De exemplu acum preţul apei nu este de 3,90 fără sau 4,27 

cu, este mai mic cu 1-2% cât este… 

Dl Predea Gheorghe : Cu 0,12%. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Haideţi domnule Biţă fiţi serios. Vă rog frumos fiţi 

serios. Chiar fiţi serios. Ajungeţi într-un punct că deveniţi penibil. Îmi cer scuze. 

Dl Predea Gheorghe : De ce? Nu este aşa? 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Îmi cer scuze. 

Dl Predea Gheorghe : De ce domnule consilier? 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Nu poate să spună aşa ceva. Că preţul nu este acela 

şi că este mai mic cu atât. 

Dl Biţă Paul : De ce. Nu este adevărat… 

Dl Tănăsescu Stelian – Horaţiu : Trebuie să informăm populaţia cine votează 

pentru mărirea apei. 

Dl Predea Gheorghe : Da domnule. Informaţi. Supunem la vot. Democraţie, 

asta este. 

[…] 

Dna Secretar Tudor Florina – Neli : Ca să lămurim.  

[…] 

Dna Secretar Tudor Florina – Neli : Este hotărâre care se adoptă cu votul 

majorităţii consilierilor în funcţie. Deci dumneavoastră ce înţelegeţi prin 

majoritate? 

Dl Predea Gheorghe : 9. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Nu. 

Dna Secretar Tudor Florina – Neli : Da. Deci este majoritate,  este mai mult 

decât jumătate. 

Dna Cărpuşor Sanda : Corect. 

Dl Predea Gheorghe : A făcut o glumă domnul consilier. 

Dna Secretar Tudor Florina – Neli : Discuţia a fost la hotărârile referitoare la 

administrarea domeniul public şi privat care necesitau două  treimi. 

Dl Predea Gheorghe : Când a fost de patrimoniu. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : La patrimoniu. Acolo au trecut nişte hotărâri cu 11 

şi nu trebuia să fie aşa. Ne aducem aminte cu toţii. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind modificarea preţurilor/tarifelor 

practicate de către S.C. JOVILA CONSTRUCT S.R.L. PLOIEŞTI  se adoptă cu 11 

voturi  pentru,  4 voturi  împotrivă ( domnii consilieri : Dincă Florin-Ionuţ,  

Dobrică Cristian, Isbăşoiu  Constantin, Tănăsescu Stelian-Horaţiu) și 2 abțineri 

care se contabilizează la voturi împotrivă (Dna Cioc Rodica şi dl  Petrişor Aurel). 
 

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

concesionarea fără licitaţie publică a unui teren situat în Seciu, nr. 33. 
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Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : După cum ştiţi este vorba de terenul aferent 

construcţiei, magazinului domnului Anton de la Seciu. Vrea să îşi lămurească 

situaţia juridică a terenului. În acest sens am făcut acest proiect de hotărâre. 

          Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie 

publică a unui teren situat în Seciu, nr. 33 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 13 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. 

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 14 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind asigurarea 

finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 8 alin. 

(3) din Anexa la Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice nr. 1851/2013,  republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru obiectivul 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. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind asigurarea finanţării de la bugetul 

local pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 8 alin. (3) din Anexa la 

Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1851/2013,  

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul 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 15 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. 
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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 16 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind asigurarea 

finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 8 alin. 

(3) din Anexa la Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice nr. 1851/2013,  republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru obiectivul 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 asigurarea finanţării de la bugetul 

local pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 8 alin. (3) din Anexa la 

Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1851/2013,  

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul 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 17 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. 
 

Se trece la punctul 18 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind asigurarea 

finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 8 alin. 

(3) din Anexa la Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice nr. 1851/2013,  republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru obiectivul 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 asigurarea finanţării de la bugetul 

local pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 8 alin. (3) din Anexa la 

Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1851/2013,  
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republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul 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 19 al ordinii de zi : DIVERSE 
 

1.  Dl Predea Gheorghe : Înainte să trecem la documentele pe care le avem la 

diverse, dau cuvântul dnei dr. Ghiţă Marcela  de la Şcoala nr.2 Scăeni. 

Dna Ghiţă Marcela : Bună seara. Aş vrea să vă spun despre un proiect în 

care suntem implicaţi la şcoala noastră, un proiect internaţional „Educaţie 

interculturală. Respect pentru cultura şi tradiţiile popoarelor” desfăşurat cu unităţi 

şcolare din Prahova, Regiunea Cernăuţi - Ucraina şi Republica Moldova cu 

sprijinul Inspectoratului Şcolare al Judeţului Prahova şi Direcţiile de învăţământ 

din celelalte două ţări. Am participat la diverse activităţi în cadrul acestui proiect. 

Până acum în ultimele două întâlniri care s-au desfăşurat în Ucraina, au fost mai 

multe proiecte educaţionale de vizite în şcoli, conferinţe, cursuri de formare, 

activităţi culturale, schimburi de experienţă, iar în fiecare din întâlniri 

reprezentanţii autorităţilor locale au participat activ la aceste activităţi şi au susţinut 

aceste activităţi ale proiectelor manifestându-și intenţiile de a se înfrăţi cu localităţi 

din România.  

În zona Cernăuţi unde am fost şi unde avem colaborări cu şcolile de acolo 

majoritatea sunt vorbitori de limba română şi îşi păstrează cultura şi tradiţiile şi îşi 

doresc să păstreze şi să formeze şi să aibă o altfel de legătură cu noi, cu România.  

La ultima întâlnire unde am fost în cadrul unei vizite din localitatea Ostriţa, 

Regiunea Herţa am iniţiat discuţii vizând o înfrăţire cu oraşul nostru privind 

cooperarea în domeniul cultural, educativ, sportiv, poate chiar şi în domeniul 

economic. În weekend-ul acesta, 28.feb.-3.mart. v-a avea loc în cadrul acestui 

proiect „Educaţie interculturală. Respect pentru cultura şi tradiţiile popoarelor” 

unde va veni o delegaţie din Ucraina de 21 de persoane însemnând directori, 

profesori, primari din zona Cernăuţi şi din Republica Moldova. Printre activităţi 

vor vizita şi consulatul Ucrainei în România aşa cum şi noi când am fost acolo am 

fost la consulatul României de la Cernăuţi. Cu bunăvoinţa dumneavoastră în jurul 

orei 17-17³º această delegaţie să fie primită şi aici la primărie pentru a discuta, de a 

avea nişte discuţii preliminare în ideea unei înfrăţiri cu Ostriţa – Regiunea Cernăuţi 

dacă sunteţi de acord. 

Dl Predea Gheorghe : Domnii consilieri până sâmbătă… 

Dl Primar : Vă hotărâţi.  

Dl Predea Gheorghe : Ca să ştim dinainte. Adică nu este… Puteţi să veniţi şi 

direct dar este bine să ştim cine vine ca să ne organizăm. Oricine poate să vină, nu 

se  pune problema de selecţie. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Este interesant.  
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Dl Predea Gheorghe : Sâmbătă la 17-17³º. 

Dna Ghiţă Marcela : Mai vă anunţăm în funcţie de program. 

Dl Predea Gheorghe : Ne anunţaţi exact şi noi vom fi aici la primărie ca să… 

Cine poate. Cine va face parte din delegaţie de acolo? 

Dna Ghiţă Marcela : Este o delegaţie din Cernăuţi, sunt din Republica 

Moldova 4 directori de şcoli.  

[…] 

Dna Ghiţă Marcela : Reprezentanţi de la Inspectoratul Şcolar Prahova şi 

directori de şcoli din Ploieşti. Vom avea toate activităţile comune începând de joi 

până duminică. Iar sâmbătă vom fi aici şi vom fi aproximativ 40 de persoane.  

Dl Predea Gheorghe : 40? Atunci trebuie să facem la Casa de Cultură de la 

Scăeni pentru că nu avem loc aici. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : O să organizăm acolo. 

Dna Ghiţă Marcela : Vă mulţumesc! 
 

După încheierea acestor discuţii, dna Cărpuşor Sanda a cerut permisiunea să 

se retragă din sală.  

Consiliul Local este de acord ca dna Cărpuşor Sanda să se retragă din sală. 
 

2.  - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local Lăcătuşu 

Ioan pe anul 2018 

     - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local Petrişor 

Aurel pe anul 2018 

     - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local Biţă Paul 

pe anul 2018 

     - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local Tănăsescu 

Stelian Horaţiu pe anul 2018 

     - Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local Breană 

Petre Dragoş pe anul 2018 

 -  Se prezintă Raportul de activitate al domnului consilier local Isbăşoiu  

Corneliu-Ovidiu pe anul 2018 

Consiliul Local a luat act. 
 

3.  Se prezintă invitaţia nr.1995/12.02.2019 de la Consiliul Judeţean Parhova 

– Serviciul Transporturi pentru a discuta despre înfiinţarea ADI Transporturi şi 

Extrasul din Studiul de Mobilitate privind transportul județean de persoane prin 

curse regulate la nivelul judeţului Prahova. 

Se trece la discuţii: 

Dl Predea Gheorghe : Consiliul Județean Prahova ne solicită punctul de 

vedere cu privire la integrarea transportului local la nivel de judeţ în sensul ca să 
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facă curse printr-o licitaţie organizată de CJ-PH la toate localităţile din jurul 

Ploieştiului, în care este şi oraşul Boldeşti-Scăeni.   

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Expiră contractul anul acesta cu… 

Dl Predea Gheorghe : Nu ştiu exact, de ce să spun… 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Da. Anul acesta, 2019. Cu Gerom-Trans. 

Dl Predea Gheorghe : Tot Consiliul Judeţean Prahova organizează licitaţia. 

Din punctul meu de vedere o singură chestiune. Dânşii au impus aici şi rutele. Au 

băgat Seciu, însă nu au prins strada Poienilor. Avem transport local cum spun 

dânşii până în centru şi până la Seciu. Din centru până în partea de Nord a oraşului 

nu avem. 

Dl Ilie Vasilică : Tot microbuze? 

Dl Primar : Autobuze. 

Dl Croitoru Gabriel : Şi mai am o idee. Să facă un traseu şi pe Bucovului 

pentru că 10% din populaţie, copii care merg poate să meargă mai repede pe partea 

cu Bucovul spre Ploieşti. Câteva curse. Nu ştiu… Asta stabilesc ei. 

Dl Predea Gheorghe : Adică cum? Să iasă pe strada Bucovului… 

Dl Croitoru Gabriel : Să iasă pe strada  Bucovului, să se ducă pe la Bucov şi 

să meargă până la gara de Sud. Deci altă rută. Să aprobe asta cu Poienilor… 

Dl Predea Gheorghe : Nu. Ideea este în felul următor. Pentru fiecare 

localitate vor face un anumit traseu şi bănuiesc că o cursă trebuie să o leg Ploiești-

centru – Poienilor… 

Dl Croitoru Gabriel : Poate să fie Seciu-Ploieşti pe ruta care este şi poate să 

fie Poienilor, pe Strada Bucovului,  prin Bucov până la gara de Sud, dar altă rută. 

Să aprobe pentru Boldeşti-Scăeni. Asta voiam să vă spun. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Ideea este că în 24 de ore sunt  curse pentru Boldeşti-

Scăeni. 3 urcă la Seciu, 3 urcă la strada Poienilor, 3… Ca idee. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Domnilor haideți să vorbim pe rând.  

Dl Isbăşoiu Constantin : Le puneţi puţin în oglindă să vedeţi… Că 

deocamdată transportul este mulţumitor. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Nu este mulţumitor. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Este mulţumitor. Nu este mulţumitor ca nivel de… 

[…] 

Dl Croitoru Gabriel : Noi nu avem cum să ne opunem pentru că este o 

licitaţie. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Întrebaţii pe cei care fac naveta că sunt transportaţi 

ca sardelele.  

Dl Isbăşoiu Constantin : Lasă domnule. Eu spun ca număr. 
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Dl Predea Gheorghe : Domnilor colegi. Pentru uni este mulţumitor iar pentru 

uni nu.  

[…] 

Dl Primar : Ce este bine că traseul se prelungeşte de la Nord de la Spitalul 

Judeţean până în centrul Ploieştiului la Coreco la Hale. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Dar dacă în condiţiile astea face 2-3 curse de Seciu 

nu este mulţumitor. 

Dl Primar : Pe Seciu sunt şi fixate cursele. Nu sunt fixate din centru în sus. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Aş vrea să le puneţi în paralel… 

Dl Predea Gheorghe : Este o discuţie preliminară. Am reţinut şi punctul 

dumneavoastră de vedere şi  punctul de vedere al domnului Croitoru. Ideea este  în 

felul următor. Să vedem câte curse ne alocă în 24 de ore la nivel de oraş şi noi le 

spunem că pentru noi nu este suficient să vină până în centrul oraşului. La noi 

trebuie să fie până în punctele externe, cele două puncte sunt Seciu şi strada 

Poienilor. Aici la Balaca nu ştiu dacă… 

Dl Croitoru Gabriel : Nu pentru Balaca. Ideea este pentru copii care fac 

naveta cu autobuzul…  

[…] 

Dl Croitoru Gabriel : Dar sunt mulţi care merg la liceele din centru, sunt mai 

multe şcoli acolo. Şi ar fi mai interesant aşa. 

[…] 

Dna Secretar Tudor Florina – Neli : Aici se doreşte realizarea unui ADI. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Problema se pune în felul următor. Noi ca să facem 

această chestiune, trebuie să intrăm iar…  Am ieşit pentru că plăteam bani în 

plus… 

[…] 

Dna Secretar Tudor Florina – Neli : Eu am înţeles că trebuie să se 

organizeze o A.D.I. ca şi la Managementul Deşeurilor, dar la transport. 

Deocamdată este fază incipientă, trebuie să aprobăm că intrăm în această… Deci 

ADI înseamnă o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară. 

Dl Predea Gheorghe : La nivel de regiune.     

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Şi cu ocazia aceasta rezolvăm şi problema care a fost 

ridicată de nenumărate ori de dumneavoastră. 

Consiliul Local a luat act. 
 

4. Se prezintă cererea nr. 2569/22.02.2019 prin care Parohia „Sfinţii 

Arhangheli Mihail şi Gavril” Boldeşti-Scăeni, prin care solicită atribuirea unei 
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suprafeţe de teren pentru edificarea unei case parohiale. Se menţionează faptul că 

această parohie nu are o casă parohială şi nici teren. 

Se trece la discuţii: 

Dl Predea Gheorghe : Biserica de la Boldeşti nu are casă parohială în 

condiţiile când celelalte parohi au. 

Dl Mihalcea Florea : Toate parohiile din judeţ au. 

Dl Predea Gheorghe : Noi am identificat un teren de 800 m.p. ca să îi 

concesionăm lângă troița de lângă „Mat”. Unde a avut Tache concesiune. 

Dl Primar : Este cumpărat terenul de el. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Eu ştiu că este contract de concesiune şi că este  

reziliat pentru faptul că a intrat în faliment. Dacă a cumpărat omul… 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Verificăm. Eu nu îmi aduc aminte. 

Dl Primar : Mi-a spus astă toamnă dacă ştiu pe cineva că vrea să vândă 

terenul acela. 

Dl Predea Gheorghe : Nu îmi aduc aminte, pentru că trebuia să fi aprobăm în 

consiliul local. 

[…] 
 

5. Dl Predea Gheorghe : Domnilor dacă aveţi ceva să ne spuneţi. Cei care 

participaţi dintre cetăţeni. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Şi eu mai am să… 

Dl Predea Gheorghe : Spuneţi domnule coleg. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Aş dori în consiliul local, dacă sunteţi de acord, s-a 

terminat cu… s-a modificat… 
 

Dna Coic Rodica şi dl Vasile Adrian au cerut permisiunea să se retragă din 

sală.  

Consiliul Local este de acord ca dna Coic Rodica şi dl Vasile Adrian să se 

retragă din sală. 
 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : S-a modificat la Rosal preţul la gunoi. Ce aş vedea 

eu că putem facem o somaţie către Rosal prin care să le cerem să îşi respecte 

condiţiile contractuale faţă de cetăţeni şi faţă de… 

Dl Predea Gheorghe : Domnule consilier, când aveţi timp veniţi la mine ca 

să vă prezint un dosar „atât” cu toate somaţiile pe care le-am făcut la Rosal de când  

această firmă a preluat salubritatea în oraş.   

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Dar nu am făcut nici una din partea consiliului 

local. Şi îi dăm o tentă mai serioasă dacă sunteţi de acord. 
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Dl Predea Gheorghe : Se poate face. Noi am făcut din partea primarului. 

Primăria lucrează prin primar.  

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Da. 

Dl Predea Gheorghe : Noi putem să spunem că s-a luat în discuţie în 

consiliul local din şedinţa de astăzi, pot să fac treaba asta, în care voi ridica 

problema achitării serviciilor de la Rosal pentru că au multe... În primul rând cea 

mai mare problema pe care o avem, eu şi domnul primar, este că nu au adus 

pubele.  

[…] 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Asta spuneam aici. 

Dl Predea Gheorghe : 1000 de pubele. Dacă nu le-am făcut la adrese, am 

făcut întâlniri cu toţi… Nu am rezolvat nimic. Îmi trebuie 1000 de pubele la nivelul 

oraşului ca să dau la cei care au contract. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : În etapa actuală am făcut somaţii la toţi cetăţenii din 

oraş care nu au contracte de salubritate. Cei care îşi fac contract în mod normal 

trebuie să îşi facă contract fără să te someze primăria. Dacă eşti la bloc şi vecinul 

are contract şi tu duci gunoiul în tomberon nu poţi să stai fără să ai contract. Dar 

sunt situaţii în care nu au  şi cei de la case spun că i-am somat dar să le dau pubele. 

Şi aici nu am cum să rezol problema. Am discutat şi la ADI  problema aceasta. 

[…] 

Dna Filostache Corina : Dar deşeurile reciclabile? Noi le punem separat şi ei 

le pun la grămadă. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Haideţi să facem altfel. La şedinţa următoare o să îl 

invit pe directorul de la ADI – Prahova care a încheiat contractul cu Rosalul pentru 

că nu noi am încheiat contractul cu Rosalul. Îl invit aici să îi spunem problemele 

acestea. Eu o să vin cu dosarul pe care îl am şi să îi spuneţi şi dumneavoastră şi să 

vadă la faţa locului.  Ca măsură pentru şedinţa următoare. 

Dl Croitoru Gabriel : Noi suntem fericiţi dar sunt alte comune la care nu le 

mai ridică deloc. Măneciu de exemplu nu le mai ridică. 

Dl Predea Gheorghe : Eu nu spun că suntem fericiţi pentru faptul că eu zilnic 

vorbesc cu ei şi nu spun că ţip la ei, dar bănuiesc că şi cei de la Ploieşti fac. Dar la 

Ploieşti stau mai rău decât noi. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Acelaşi lucru păţesc eu la o fabrică în parcul 

industrial.  Vinerea le dau telefon şi nu vin. Vine când vine şi altădată nu vine. 

Dl Predea Gheorghe : Ştiţi care este problema ? 

[…] 

Dl Lăcătuşu Ioan : Graficul de ridicare, de… 
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Dl Predea Gheorghe : Are lunea, miercurea şi vinerea pentru platformele de 

la blocuri şi miercurea la populaţie. Eu le-am spus să facă un grafic pe cartiere 

pentru că odată vine la şase seara, odată la 10 dimineaţă, la 8 seara. La Seciu dacă e 

şoferul nou nu mai intră pe străduţele care sunt lăturalnice. Eu aflu toate astea a 

doua zi bineînțeles. A doua zi discuţii, că face dar nimic.    

Dl Lăcătuşu Ioan : Dacă vine domnul director de la ei o să…  

Dl Isbăşoiu Constantin : Mai completez eu un pic. Să ştiţi că acolo la cramă 

unde am ridicat eu problema şi e mizerie mare să punem şi noi două coşuri. 

Dl Predea Gheorghe : Unde mai exact? 

Dl Isbăşoiu Constantin : Imediat cum ne ducem spre Anton. În curba mare 

este…  

Dl Predea Gheorghe : Unde a fost staţia?  

Dl Isbăşoiu Constantin : Da. De la staţie înainte. Duceţi-vă până acolo. 

Dl Predea Gheorghe : Ştiţi care este treaba. Eu acolo aveam tomberoane 

stradale.  

Dl Isbăşoiu Constantin : Ştiu. Le-aţi… Aşa, da. 

Dl Predea Gheorghe : Şi toată lumea, cei care au case de vacanţă veneau şi 

umpleau tomberoanele. Şi trebuia să plătească primăria. Cu cheltuielile acum 

suntem la… Am ridicat tomberoanele de pe domeniul public care nu au contract. 

Am tomberoane la o stradă ca nu poate să intre cu maşina şi am pus în capătul 

străzii tomberon ca cei de pe stradă să pună în el. Dar la ceilalţi cum aveam înainte 

la orice intersecţie am încercat şi am pus din acelea… Nu vă povestesc… 

Dl Isbăşoiu Constantin : Şi la magazin le-aţi luat de acolo de la… 

Dl Predea Gheorghe : Le-am luat şi încep să le iau de peste tot şi să vedem 

dacă anul acesta avem posibilitatea să mai cumpărăm 5 containere cum avem aici 

în centru la Electrica şi la Balaca, am pus câte una la fiecare zonă. Astea se menţin 

mai bine, restul le adunăm. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Aduceau o puzderie şi ce era pe lângă ele pe 

acolo… 

Dl Predea Gheorghe : Din ce ridică dacă sunt selective nu plăteşte primăria 

nimic, dacă sunt amestecate le ia şi vine la primărie şi spune că a ridicat 10 

tomberoane şi să semnăm. Nu putem să plătim aşa la nesfârşit. 

Dl Croitoru Gabriel : A mai scăzut mizeria pe şanţ pe strada Bucovului. 

Dl Predea Gheorghe : Pe strada Bucovului acum  pe şanţ  este mizerie, am 

fost astăzi acolo şi am văzut undeva la jumătatea câmpului spre câmp.  

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Să ştiţi că există un ordin de la pompieri în care spune 

că cine vrea să dea foc pe mirişte obţine autorizaţie de foc de la primărie şi poate să 

dea foc dar cu condiţia să îl supravegheze. Nu este interzis dar trebuie să îl 

supravegheze. 
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[…] 

Dl Predea Gheorghe : Vorbesc de mirişte. Dacă eşti între case e mai dificil. 

Dl Croitoru Gabriel : Aceia  pe strada Bucovului se opresc chiar în trafic. 

Dl Predea Gheorghe : Da. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Navetiştii. 

Dl Croitoru Gabriel : Nu avem ce să facem. Numai să punem trei 

tomberoane din acelea la ieşire acolo. Cel puţin să îi educăm să oprească la 

tomberon să şi-l pună. 

Dl Predea Gheorghe : Nu. 

Dl Lăcătuşu Ioan : Nu. A fost acolo la gostat şi era dezastru. Permanent erau 

saci. 

Dl Predea Gheorghe : Dacă am pus undeva la ieşire din oraş tomberoane 

acolo se face focar de infecţie. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Acolo pe strada Bucovului este undeva la ieşire pe 

dreapta.  

Dl Predea Gheorghe : În dreapta. S-a format iar gunoi. Săptămâna aceasta 

trebuie să iau două tractoare de gunoi de acolo. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Nu vreau să apară la noi la ieşire din localitate cum 

apare la Ploieşti pe partea cu Vega. Şi nu vreau să apară... 

[…] 

Dl Isbăşoiu Constantin : Unde avea Alexe sticlărie. 

Dl Croitoru Gabriel : Acolo este proprietate privată.  

Dl Predea Gheorghe : Unde, acolo? Noi în ţigănie sus nu avem proprietate 

privată şi am luat 20 de basculante  de gunoi acum un an. 

Dl Croitoru Gabriel : Cel puţin să îi faceţi o adresă lui.    

Dl Predea Gheorghe : Gabi, şti care e treaba? Eu mă pun în locul lui. Am 

teren acolo şi nu sunt de aici sunt de la Ploieşti şi îi spun că are gunoi o să îmi 

spună că ce să îmi facă el. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Plus că şi vântul le mai aduce în zonele de acolo.  

Dl Lăcătuşu Ioan : Pe strada Petroliştilor mai sunt două coşuri rupte. Aruncă 

gunoiul lângă. 

Dl Predea Gheorghe : Astea o să le schimbăm. 

Dl Lăcătuşu Ioan : Am înţeles, dar au fost puse. 

Dl Predea Gheorghe : Se rezolvă. 
 

6. Dl Dincă Florin – Ionuţ : Mai am o solicitare. Aş dori şi eu să îmi puneţi 

la dispoziţie o copie a contractului cu Iridex sau…, nu ştiu exact cine, sau SSB, 

rampa de gunoi. 

Dl Predea Gheorghe : Da.  
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Dl Dincă Florin – Ionuţ : Cine a fost atunci… Cred că este… 

Dl Predea Gheorghe : Vă dăm un istoric.  

Dl Isbăşoiu Constantin : Iridex a fost. 

Dl Predea Gheorghe : A fost Iridex în anul 2001 când a concesionat şi pe 

urmă a luat Vitalia şi acum este tot Vitalia.  

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Vă rog frumos să îmi daţi ca să nu mai fac cerere.  

Dl Predea Gheorghe : Da. Nu este problemă s-a înregistrat în procesul-

verbal. Avem înregistrarea şi nu este problemă. Sunt informaţii de interes public şi 

vi le punem la dispoziţie.  
 

7. Dl Predea Gheorghe : Domnule consilier Breană. 

Dl Breană Petre – Dragoş : Avem şi noi trotuarul pe Calea Unirii din centru 

către Primărie pe partea stângă, este foarte deteriorat sunt plăcuţe multe care se 

mişcă. 

Dl Tănăsescu Stelian – Horaţiu : În zona „Intim”, în partea aceea. 

Dl Mihalcea Florea : Tot trotuarul.   

Dl Predea Gheorghe : Zona centrală. 

Dl Primar : În faţa  cofetăriei? 

Dl Predea Gheorghe : Da.  

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Avem în plan. Domnul primar şi cum mine, am 

stabilit programul de investiţii de anul acesta, o să vi-l prezentăm la buget pentru 

faptul că nu ştim câţi bani o să avem şi acel trotuar  îl avem prins la secţiunea de 

reparaţii în sensul să schimbăm toate acele plăcuţe pentru faptul că este foarte 

alunecos. Cei care lucrează în construcţii este bine să mă consiliaţi în domeniul 

acesta cu ceva care să nu alunece. Am văzut în Sinaia şi nu ştiu dacă ne permitem. 

Dl Croitoru Gabriel : Sunt de cauciuc. 

Dl Predea Gheorghe : Nu de cauciuc, un fel de granit. Vrea să punem să mă 

ţină 10 ani  nu să…     

Dl Isbăşoiu Constantin : Şi să reziste. 

Dl Croitoru Gabriel : Putem să turnăm un asfalt care se foloseşte la pistele 

de biciclete, roşu sau verde… 

Dl Predea Gheorghe : Nu merge. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : O să facem ceva pietonal. Domnul Petre cu 

şantierul… 

Dl Breană Petre – Dragoş : Nişte dale 40/20 şi sunt mai ieftine. 

Dl Predea Gheorghe : Am calculat şi ne costă aproximativ 3 miliarde toată 

treaba. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Este puţină suprafaţă.  
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Dl Predea Gheorghe : Aş vrea să fac şi trotuarul spre şcoala nr.1, trotuarul cu 

primăria veche să fac şi… Că dacă e tot centrul… Adică cele care sunt cu pavele le 

lăsăm aşa, facem gresia şi trotuarul spre Şcoala nr.1 care este deteriorat şi este din 

asfalt. 

Dl Lăcătuşu Ioan : Mai prindeţi în buget şi pentru centru la Scăeni că şi 

acolo mai trebuie făcute câteva lucruri.  Un parc… 

Dl Predea Gheorghe : După cum aţi observat suntem echilibraţi cu 

localitatea. Adică facem lucrări atât în Seciu, atât în Scăeni, atât în Balaca, atât în 

Boldeşti. Nu facem într-un singur cartier. Noi aşa  am procedat. În fiecare an am 

făcut câte cave… Alte probleme? 
 

8.  Dl Breană Petre – Dragoş : Am o întrebare. Ce se întâmplă cu 

investitorul, domnul Gârbea? Că a trecut un an şi… 

Dl Predea Gheorghe : Da. Este o problemă pentru că am discutat cu doamna 

secretar în luna ianuarie… Îi facem o notificare şi ne  uităm în angajamentul lui 

când i-am vândut terenul şi să vedem pentru că are nişte termene de elaborare şi nu 

ştiu în ce stadiu este.  Ştiu că a scos certificat de urbanism dar nu ştiu în ce fază 

este cu autorizaţia de demolare. El trebuie să demoleze. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Spunea că anul acesta. 

Dl Predea Gheorghe : A scos certificat de urbanism şi trebuia să ia nişte 

avize. Mă interesez şi vă informez. Alte probleme? 
 

9. Dl Dincă Florin – Ionuţ : Să dăm cuvântul si domnilor dacă au ceva de 

spus. 

Dl Predea Gheorghe : Dacă au ceva de spus domnii… Staţi jos că noi toţi 

stăm jos.   

Dl Ilie Florin : Am mai fost la o şedinţă. Dumneavoastră cred că  eraţi în 

concediu. A apărut din nou  căţeaua care fată de vreo 3-4 ani. Dacă mergeţi acum 

sigur este la vecinul şi aşteaptă să îi dea să mănânce. 

Dl Predea Gheorghe : La ce adresă?  

Dl Ilie Florin : Strada Balaca, nr.24 stau eu şi peste drum este vecinul la 

nr.15.     

Dl Croitoru Gabriel : Unde se aciuează câinele. 

Dl Ilie Florin : Eu nu am nimic cu vecinul că veste iubitor de animale.  

Dl Predea Gheorghe : Nu este al lui, nu? 

Dl Croitoru Gabriel : Nu. 

Dl Ilie Florin : Nu. E de pe stradă.  

Dl Croitoru Gabriel : Căţel stradal ca îi dă să mănânce la poartă lumea. Aşa 

s-a învăţat. 

Dl Isbăşoiu Constantin : S-a obişnuit şi se duce acolo. 
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Dl Ilie Florin : La Brăila în 2009 s-a făcut o hotărâre de consiliu, cine mai dă 

de mâncare la animale pe stradă le dă amendă. Dar când s-a dat hotărârea asta de 

consiliu primăria  a amenajat două spaţii unde aduceau animalele maidaneze. 

Dl Predea Gheorghe : Noi avem. 

Dl Ilie Florin : Eu ştiu. Dar au venit cei de la… 

Dl Predea Gheorghe : Totul e să îl prindem. 

Dl Ilie Florin : Au venit de la ecarisaj sau de unde au venit  să îl prindă şi au 

luat animale de la nişte vecini sau prieteni. Ce au zis că, dacă îl ia pe acela că e al 

lui vine şi îl sterilizăm, îl deratizăm şi plăteşte 3 milioane, dacă îl ia pe cel din 

câmp nu primeşte nimic. 

Dl Predea Gheorghe : Nu. Noi organizăm  chestiunea asta… 

Dl Ilie Florin : Sau lucrăm până la ora 16. Dar căţelul vine la ora 18-19 la 

omul acela la poartă. 

Dl Predea Gheorghe : Aici aveţi dreptate. Nu reuşim într-o săptămâna. Dar 

în 2-3 săptămâni… 

Dl Ilie Florin : Nu… Dar căţeaua asta a fătat de vreo 4 ori dacă nu de vreo 5 

ori.  

Dl Predea Gheorghe : Noi de regulă pe cei care îi trimitem după câini îi 

trimit cu Poliţia Locală. 

Dl Ilie Florin : Da. Dar ei circulă numai pe stradă. Nu se duc şi pe cum 

zicem noi „pe dăvale sau pe gârlă”. 

Dl Croitoru Gabriel : Trebuie să meargă pe la fântânile acelea, căţelul fuge 

acolo.  

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Da. Am înțeles. Încercăm să rezolvăm problema.    

[…] 

Dl Ilie Florin : Tot aşa pe linie de situaţii de urgenţă sigur o să se 

înmulţească acum incendiile de mirişte… 

Dl Predea Gheorghe : Vegetaţie. 

Dl Ilie Florin : Vegetaţie. Am văzut şi pe deal săptămâna trecută. Sunt unii 

care în loc să dea dimineaţa foc că prea arde tot îi dă foc după amiaza şi arde când 

bate vântul… 

Dl Predea Gheorghe : Dumneavoastră ştiţi că aceştia sunt greu de depistat.  

Dl Ilie Florin : Nu e vorba, dar e  bună chestia cu hotărârea de… Vino şi 

cere pentru că e bine că ai făcut ca să ştiu că el a dat foc în colțul acela iar pe el îl 

trag la răspundere. 

Dl Predea Gheorghe : Corect. Aşa este. Am înţeles. 

Dl Ilie Florin : La abator cu parcarea aceea pe partea dreaptă a carosabilului 

cum te duci către DN1. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Acolo este o problemă într-adevăr. 
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Dl Ilie Florin : A apărut o oglindă cei drept. E bună dar nu în totalitate. Când 

ieşi de la abator nu ai vizibilitate nici stânga nici dreapta.  

Dl Croitoru Gabriel : Nu s-a prins în buget? Că spuneaţi că astupaţi nişte 

şanţuri. 

Dl Predea Gheorghe : Avem. Ce se întâmplă. Noi avem… 

Dl Ilie Florin : E sesizare? Să îşi facă parcare în altă parte. 

Dl Predea Gheorghe : Noi în consiliu local am aprobat că acolo de la barieră 

până la abator unde este şanţul acela astupăm să facem cum este pe strada 

Bucovului.  

Dl Croitoru Gabriel : S-a prins  buget? 

Dl Predea Gheorghe : Este proiectul făcut. Nu vă pot spune… S-ar putea să 

începem execuţia în toamnă. S-ar putea, este în funcţie de câţi bani avem… 

Dl Ilie Florin : E bine pentru toată lumea că prevenim nişte situaţii. 

Dl Predea Gheorghe : Şi dacă acoperim şanţul acela rezolvăm problema cu 

parcarea. Nu promit. S-ar putea să începem execuţia în toamnă. Sunt în funcție de 

alte elemente. De bani, de… 

Dl Croitoru Gabriel : Să înceapă măcar acolo pe cât este abatorul şi să 

facă… 

Dl Predea Gheorghe : Aia e urgenţa numărul unu.  

Dl Ilie Florin : Şi au mai achiziţionat terenul unde au făcut ce au făcut ei 

acolo în spate. Poate, cine ştie, eu ştiu… or avea de gând să amenajeze şi un spaţiu 

de parcare preventiv pentru a nu se întâmpla accidente. Gândiţi-vă că trebuie să 

vină cu un tir sau două, trei camioane cu pui, avem un eveniment rutier unde 

automat vin maşini de situaţii de urgenţă, ambulanţe, pompieri şi poliţie, inclusiv 

lui îi blocăm activitatea pe perioada aia.  

Dl Predea Gheorghe : Se blochează tot. 

Dl Ilie Florin : Şi dacă mai avem şi un eveniment din acesta major… Cu 

microbuzul, cu astea… 

Dl Predea Gheorghe : Da. O să luăm legătura cu cei de la abator. O să le 

facem o adresă oficială în care le solicităm, îi rugăm elegant în sensul ca să îşi 

găsească prin soluţii proprii parcări cel puţin dacă nu la dimensiunile… Dar v-am 

spus pentru un viitor mediu e rezolvată problema  acolo pentru că astupăm şanţul.   

[…] 

Dl Ilie Florin : Legat de microbuze pentru licitaţia viitoare trebuie avut în 

vedere…  

Dl Croitoru Gabriel : Noi nu avem nici o treabă.  

Dl Ilie Florin : Eu ştiu. S-au înmulţit în ţară evenimentele rutiere cu 

microbuze.   

Dl Predea Gheorghe : Da.  

Dl Ilie Florin : Ba lipsă IPT, ba uşi deschise, copii morţi şi… 



33 

 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : La noi se poate întâmpla oricând… 

[…] 

Dl Ilie Florin : Cei care conducem cât de cât şi ieşim afară acum şi aşteptăm 

şi ne uităm la microbuz cum trece pe lângă noi ne dăm seama că nu e prea în 

regulă la cât zdrăngăne. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Şi plus că cea mai mare problemă este că îl umple 

la refuz. Stau ca sardelele acolo.  

Dl Predea Gheorghe : Domnule coleg,  aici problema este discutabilă pentru 

că dacă era să îi lase în staţie îl înjură iar dacă se suie în microbuz şi nu stă jos că e 

înghesuială iar îl înjură. E discutabil.  

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Domnilor consilieri alte probleme? 

Dl Ilie Florin : Mai este situaţia, cel puţin nu ştiu dacă trebuie făcută o cerere 

la firma de transport ca la începutul anului să facă o copie după toate autorizările şi 

să le lase şi la primărie. ITP-uri, copii după RCA şi tot ce au.  

[…] 

Dl Ilie Florin : Adică vine lumea şi spune că nu ai ce îţi trebuie. Adu şi  mie 

un dosar aici. 

Dl Predea Gheorghe : Ideea este  felul următor. În momentul când ei 

participă la licitaţie pentru licenţă de traseu, ei trebuie să depună toate actele la ce 

vehicule au… Dar pot să discut cu firma să ne fac o scrisoare în care să ne spună 

dacă pentru microbuzele de Boldeşti au toate sau să ne facă copie după ITP, 

RCA… 

Dl Ilie Florin : La începutul anului să vă dea o statistică. 

Dl Predea Gheorghe : Da. Dar merg pe ideea că nu sunt inconștienți încât să 

meargă fără ITP. Adică mi se pare ca transport în comun să mergi fără ITP… este 

inconştienţă. Aşa zic eu.  

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Mulţumim.  
  

Dl Predea Gheorghe declară  închise  lucrările  şedinţei ordinare de astăzi 

26.02.2019.    
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