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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 
 

                                               

Încheiat astăzi 28.05.2019 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. 

161/03.06.2019 şi în scris prin Invitaţia nr. 7646/03.06.2019.  

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

Vişănoiu Daniela. 

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

unanimitate de voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile aprilie şi mai. 

Se supune la vot propunerea de scoatere a unui punct din ordinea de zi. Se 

aprobă în unanimitate de voturi.  

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

aprobă în unanimitate de voturi.  
 

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

şedinţei ordinare a Consiliului Local din data 22.04.2019. 

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 22.04.2019, care se aprobă în unanimitate de 

voturi. 
             

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

„Înţelegerii de  Cooperare  între   oraşul  Boldeşti – Scăeni, judeţul Prahova din 

România şi comuna Ostriţa, Raionul Herţa, Regiunea Cernăuţi din  Ucraina”.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Înţelegerii de  

Cooperare  între oraşul  Boldeşti – Scăeni, judeţul Prahova din România şi comuna 

Ostriţa, Raionul Herţa, Regiunea Cernăuţi din  Ucraina” se adoptă în unanimitate 

de voturi. 
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Se trece la punctul 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind prelungirea 

termenului în  cazul contractului de închiriere nr. 6819/03.05.2016.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului în  cazul 

contractului de închiriere nr. 6819/03.05.2016 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

termenului în cazul unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu 

destinaţia de locuinţe. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

  Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului în cazul 

unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe se 

adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

statului de funcţii al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al 

Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni se adoptă cu 16 voturi pentru 

și o abţinere care se contabilizează la voturi împotrivă ( doamna consilier 

Filostache Corina ).            
 

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

de schimbare a destinaţiei imobilului situat pe strada Bucovului, nr. 27, cuprins în 

baza materială a Liceului Tehnologic „Teodor Diamant”. 

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 avem cereri de închiriere pentru 

acest spaţiu ne-am hotărât să vă propunem schimbarea destinaţie a acestei clădiri. 

Această hotărâre este primul pas în a rezolva această problemă. Urmează ca după 

ce adoptăm acest proiect de hotărâre să luăm aviz de la Ministerul Învăţământul şi 

să continuare  procedurile. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a 

destinaţiei imobilului situat pe strada Bucovului, nr. 27, cuprins în baza materială a 

Liceului Tehnologic „Teodor Diamant” se adoptă în unanimitate de voturi. 
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Se trece la punctul 7 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre  privind clasificarea 

unui drum în categoria „străzi” şi însuşirea apartenenţei acestuia la inventarul 

bunurilor  care alcătuiesc domeniul public al oraşului Boldeşti-Scăeni. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind clasificarea unui drum în 

categoria „străzi” şi însuşirea apartenenţei acestuia la inventarul bunurilor  care 

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

voturi. 
 

         Se trece la punctul 8 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru aprobarea 

Raportului de oportunitate privind vânzarea unei suprafeţe de teren situată pe 

strada Podgoriei. 

         Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

          Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului de 

oportunitate privind vânzarea unei suprafeţe de teren situată pe strada Podgoriei se 

adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

reglementărilor privind desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi pe raza 

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 : Câteva cuvinte despre acest proiect de hotărâre. Aş 

vrea să vă informez cu privire la modificările care le-am propus prin acest proiect 

de hotărâre  faţă de cel vechi. Şi anume, suplimentarea autorizaţiilor de taxi cu încă 

patru şi stabilirea unor locuri de parcare fixe pentru autorizaţii de taxi din oraşul 

Boldeşti–Scăeni conform anexei pe care aţi văzuto, în aşa fel încât să 

descongestionăm puţin centrul oraşului. Sigur, cea mai importanţă activitate de 

taximetrie se află în centrul oraşului şi acum am stabilit să fie 10 locuri de parcare, 

5 pe o parte şi 5 pe partea cealaltă, cu menţiunea că nu au voie să parcheze decât pe 

acele locuri de parcare. Dacă sunt 12 taxiuri pe cele 10 locuri, cele două taxiuri va 

trebui să aştepte în alte locuri de parcare. Aceste locuri le-am stabilit la şcoala 

veche, ca să putem să ordonăm într-un fel această activitate.      

Dl Mihalcea Florea : Scris pe banda de demarcat. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Pe parcarea respectivă scrieţi „taxi”. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Avem logistica în sensul că am cumpărat forma 

literelor şi o să le facem în regim propriu.  
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[…] 

Dl Isbăşoiu Constantin : Da. Este o normă, la numărul de locuitori au un  

număr de taxiuri.  

Dl Predea Gheorghe : 4 taxiuri la 1000 de locuitori. Noi mai avem 

posibilitatea. 

Dl Mihalcea Florea : Acum nu ştim cât a fost şi aplicat în urmă, că dacă a 

fost aplicat acum 10 ani când lumea nu mergea cu taxiul, acum văd că la noi taxiul 

este uzual. 

[…] 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea reglementărilor privind 

desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi pe raza oraşului Boldeşti-

Scăeni se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/30.08.2006 privind concesionarea 

unui teren prin licitaţie publică deschisă.  

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 68/30.08.2006 privind concesionarea unui teren prin licitaţie publică 

deschisă se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 15 al ordinii de zi : DIVERSE 
 

1. Se prezintă informările nr. 6938/17.05.2019 şi nr.7124/23.05.2019 ale 

dnei Ionescu Elena – şef serviciu şi dl Gică Daniel – Dumitrache – arhitect şef cu 

privire la imobilul din Boldeşti-Scăeni, Calea Unirii, nr.48 conform contractelor de 

vânzare-cumpărare nr.2403/24.08.2017 şi nr.2694/04.09.2018 încheiate între 

Oraşul Boldeşti-Scăeni şi SC Lodo Gîrbea SRL. 

Se trece la discuţii : 

Dl Predea Gheorghe : V-am făcut o informare cu privire la achiziţiile pe care 

le-a făcut firma  Lido Gârbea în centrul oraşului, unde am scris exact ce a făcut :  

înstrăinările şi toate obligaţiile care trebuia să şi le îndeplinească. De asemenea noi 

am formulat şi o invitaţie din partea consiliului local firmei Lido Gîrbea pe care le-

am trimis-o ca să se prezinte astăzi şi să explice în faţa consiliului despre evoluţia 

investiţiilor care le-a promis. Nu s-a prezentat. O să revenim cu o scrisoare şi o să 

îl rog pe domnul primar să îl sune personal pe domnul Gîrbea.  

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Asta este cu privire la acest aspect. Dacă cumva nu 

vine până la şedinţa următoare urmează să îl amendăm conform legislaţiei cu 

privire la clădirea din centrul oraşului.  
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[…] 

Dl Mihalcea Florea : Trebuie forţat într-un fel pentru că se joacă copii acolo. 

Este jale ce este acolo. 

 Consiliul local a luat act.  
 

2. Se prezintă procesul-verbal al comisiei de negociere  nr. 7250/24.05.2019 

pentru achiziţionarea unui teren necesar asigurării zonei de protecţie severă la 

Gospodăria de apă Seciu, constituită prin HCL nr.59/25.04.2018. 

Se trece la discuţii : 

Dl Predea Gheorghe : La şedinţa următoare o să iniţiem proiect de hotărâre 

cu privire la suplimentarea cumpărării terenului pentru rezervorul de apă pentru că 

s-a discutat cu proprietarii terenului şi nu vor să accepte vânzarea decât a suprafeţei  

întregii parcele care include şi un colţ de 200 mp şi nu jumătate cât am zis noi. Noi 

am zis să cumpărăm numai cât ne trebuie nouă. Este vorba de aproximativ 200 mp 

în plus dar am zis că o să îl cumpărăm şi pe acesta. S-a făcut proces-verbal cu 

comisia de negociere şi dânşii. Au acceptat preţul de 7,11 euro/mp pe care i l-am 

propus noi conform Raportului de evaluare. Urmează ca în şedinţa următoare să 

supunem la vot cumpărarea şi acestei suprafeţe de 200 mp teren pentru a finaliza 

investiţia.  
 

Dl Biţă Paul declară  închise  lucrările  şedinţei ordinare de astăzi 

28.05.2019.    

  

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETAR, 

                        Biţă  Paul                                                Tudor  Florina-Neli 

 


