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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 
 

                                               

Încheiat astăzi 22.04.2019 în şedinţa ordinară a Consiliului Local  al oraşului 

Boldeşti-Scăeni, la care au participat 13 consilieri din totalul de 17 consilieri în 

funcţie.   

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

109/17.04.2019 şi în scris prin Invitaţia nr. 5658/17.04.2019.  

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

Vişănoiu Daniela, dna Ionescu  Elena –  şef serviciu buget, finanțe şi contabilitate, 

dna Nedelcu Mariana – şef serviciu patrimoniul local.  

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  suplimentare a ordinii  de zi cu un proiect 

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

voturi.  

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

aprobă în unanimitate de voturi.  
 

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

şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data 09.04.2019. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate. 

D-na secretar Tudor Florina Neli supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local din data 09.04.2019, care se aprobă în 

unanimitate de voturi. 
             

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

nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Ne prezintă doamna Ionescu pe scurt rezumatul 

acestui proiect de hotărâre.   

Dna Ionescu Elena : Conform legii 227/2015 privind codul fiscal, articolul 

491 în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale care constă într-o anumită 

sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele 
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respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, 

ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile 

oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice. Rata inflaţiei, am anexat-o la proiectul de hotărâre şi a fost 

publicată pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

pentru anul trecut de 4,6%, anexată la hotărârea de guvern. Conform acestui articol 

avem obligativitatea indexării anuale a valorilor impozabile stabilite în sume fixe 

în Codul Fiscal. Pentru anul trecut rata inflaţiei, care s-a aplicat pentru anul acesta 

în vigoare, a fost 101,34%. Având în vedere că anul trecut la acel 101,34% până la 

110%, 8,66% au fost aprobate de către consiliul locale conform articolului 489, 

alin.1 din Codul Fiscal cote adiţionale care aveau dreptul până la 50%, au fost 

numai de 8,66%. Hotărârea de consiliu care se va aplica pentru anul  2020 prevede 

aceleaşi valori în sume fixe exact ca şi hotărârea care se aplică în anul 2019. Deci, 

la cei 101,34% la valorile fixe sau înmulţit 104,6% astfel încât rămânând aceleaşi 

valori în sume fixe ca şi anul trecut cotele adiţionale s-au micşorat până la 3,7%. În 

rest toate sumele stabilite în procente sunt identice cu cele de anul trecut. 

Bonificaţia este până la 10%, identică cu cea stabilită prin hotărârea de anul trecut 

şi aplicată anul acesta. Singura modificare care s-a mai făcut a fost pentru 

terenurile agricole nelucrate şi clădirile unde pentru anul acesta am avut o majorare 

de 200% iar pentru anul viitor se propune o majorare de 400% conform procedurii 

care s-a aprobat anterior. 

Dl Biţă Paul : Mulţumesc! 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Înţeleg că rămân la nivelul anului 2019? 

Dl Predea Gheorghe : Da. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Ca şi valoare. 

Dna Ionescu Elena : Da, ca valoare. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : De ce nu am avut şi noi anexat aici nivelul taxelor 

şi impozitelor pe anul 2019? Ca să fie clar şi să putem compara şi noi. 

Dl Predea Gheorghe : În primul rând că nu era obligatoriu şi trebuia să 

spuneţi la şedinţa pe comisii şi le… Nu este obligatoriu să le anexăm. Dar dacă 

doriţi în mod deosebit… 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Din punctul nostru de vedere scrie clar aici, 

neavându-le pe acestea ataşate… 

Dna Filostache Corina : Scrie că sunt la nivelul celor din 2019. 

Dl Predea Gheorghe : Asta este o lipsă de încredere în funcționarii primăriei. 

Adică dumneavoastră aveţi impresia că noi şi dânşii vă inducem în eroare. Dacă 

doreaţi această chestiune, la şedinţa pe comisii trebuia să cereţi şi vi le puneam la 

dispoziţie. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Nu trebuie să cerem noi de fiecare dată, trebuie să 

ne şi puneţi la dispoziţie, nu… 
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Dl Predea Gheorghe : Noi punem la dispoziţie ceea ce este obligatoriu, ceea 

ce este opţional trebuie să cereţi. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Nu am de unde să ştiu că nu este obligatoriu din 

moment ce pomenim de taxele şi impozitele pe anul 2019 trebuia să le avem şi pe 

acelea aici. Asta este părerea mea. 

Dl Predea Gheorghe : Sunt taxele şi impozitele pe anul 2020 nu pe anul 

2019.     

Dl Dincă Florin – Ionuţ : 2020 şi 2019 se spune aici. Da? 

Dl Primar : Votăm pentru anul 2020. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Sunt identice cu cele din anul 2019. 

Dl Primar : Pe alea le-aţi votat dumneavoastră. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Noi nu le-am votat. 

[…] 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Se spune că le-a aprobat consiliul local, Consiliul 

local a fost de acord şi toţi consilierii locali. 

Dl Predea Gheorghe : E în regulă. Este opinia dumneavoastră. Supunem la 

vot şi vedem dacă trece sau nu. Nu este nici un fel de problemă. 

Dna Filostache Corina : Doamna Ionescu am o întrebare. Din ce aţi spus 

dumneavoastră de anul acesta este obligatoriu să introduceţi mărirea asta conform 

inflaţiei. 

Dna Ionescu Elena : Da. În fiecare an. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Da, dar haideţi să vă spun. Anul trecut inflaţia a 

fost de 1,34% şi noi am majorat cu 10%. 

Dna Filostache Corina : S-a majorat şi acum oricum ajungeam în 2020 la 

impozitul care este aplicat în 2019. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Asta este părerea dumneavoastră.  

Dna Filostache Corina : Nu? 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Din punctul meu de vedere pot fi date şi înapoi cu 

două procente. 

Dna Filostache Corina : Este aşa doamna Ionescu? 

Dna Ionescu Elena : Nu pot fi date înapoi. Pot fi date înapoi cu cele 3,7% 

care… 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Asta spun. 

Dna Ionescu Elena : Nu faţă de indicele de inflaţie. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Deci avem o plajă unde să jonglăm. Şi din punctul 

nostru de vedere nu am fost de acord cu cele din anul 2019 stabilite în anul 2018. 

Nu putem să fim de acord nici acum. 

Dl Predea Gheorghe : Este în regulă. Nici o problemă. 

 

 



4 

 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelurilor impozitelor 

şi taxelor locale pentru anul 2020 se adoptă cu 9 voturi  pentru,  4 voturi  abţinere 

care se contabilizează la voturi împotrivă  ( domnii consilieri : Dincă Florin-Ionuţ,  

Dobrică Cristian, Isbăşoiu  Constantin, Tănăsescu Stelian-Horaţiu ). 
 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru aprobarea 

Regulamentului privind stabilirea criteriilor şi a procedurii de încadrare în 

categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în  intravilanul oraşului 

Boldeşti-Scăeni  în  vederea majorării impozitului aferent.  

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 situaţia unor clădiri şi terenuri care se 

află în intravilanul localităţii, mai ales că unele sunt în zona centrală, am propus 

acest proiect de hotărâre pentru ca în viitor, în anul 2020 să procedăm la punerea 

lui în aplicare. În esenţă este vorba de constituirea unei comisii prin care se 

identifică toate aceste terenuri. Există un punctaj care se dau tuturor acestor clădiri 

şi terenuri iar în funcţie de punctajul obţinut se încadrează mărirea impozitului cu 

100%, 200%. Eu am propus maxim 400%. În acest fel este un element de 

descurajare de a lăsa aceste clădiri în paragină. Cu alte cuvinte este mult până când 

începem iar pe măsură ce vom înainta cu aplicarea acestui proiect sper ca cetăţenii 

oraşului  să înţeleagă, mai ales cei din zona centrală, că este necesar să aibă grijă de 

proprietăţile lor. Dacă mai sunt şi alte discuţii! 

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Ce se mai întâmplă cu dl Gârbea la fostul restaurant? 

Dl Dobrică Cristian : Asta voiam şi eu să vă întreb. 

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Nu s-a mai mişcat nimic, nici nu a dărâmat încă … 

Dl Predea Gheorghe : Cu permisiunea dumneavoastră la şedinţa următoare 

vă fac o informare exactă cu situaţia la zi ca să spunem aşa. La ora actuală pot să 

vă informez că deocamdată a stagnat activitatea dânsului în sensul că a scos un 

certificat de urbanism pentru demolare. Nu ştiu exact dacă mai este în vigoare sau 

nu. Urmează să vă informez. O să facem un raport data viitoare şi vă spun exact. 

Poate iau şi legătura cu dânsul între timp în care l-aş invita la şedinţa de consiliu 

local. 

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Da, mai bine să vină la şedinţă. 

Dl Predea Gheorghe : L-aş invita ca să ne spună exact ce planuri are şi dacă 

cumva între timp şi-a modificat planul. Orice om de afaceri în funcţie de evoluţia 

economică… 

Dl Dincă Florin-Ionuţ : Imaginea acolo este deplorabilă… 

Dl Predea Gheorghe : Aceeaşi problemă a ridicat-o şi doamna Cioc la 

şedinţa pe comisii cu toaletele care sunt acolo şi mă gândesc la ce soluţii să găsim. 
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Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea criteriilor şi a procedurii de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor 

neîngrijite situate în  intravilanul oraşului Boldeşti-Scăeni  în  vederea majorării 

impozitului aferent  se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

termenului în cazul contractului de închiriere  nr. 4398/08.05.2013. 

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 contractul de închiriere pentru un spaţiu 

de la primăria veche. Urmează să ajungă la scadenţă şi a făcut cerere pentru 

prelungire în aceleaşi condiţii. 

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

contractului de închiriere  nr. 4398/08.05.2013 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

contractului de concesiune nr. 6668/28.09.2005. 

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 despre spaţiul de la Dispensarul Uman de 

la Boldeşti care a fost concesionat de medicul de familie dr. Buzatu. Dânsa şi-a 

încetat activitatea şi automat solicită să înceteze şi concesiunea. Urmează să găsim 

alt medic de familie pentru concesiunea spaţiului. Nu avem până la  ora actuală. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind încetarea contractului de 

concesiune nr. 6668/28.09.2005 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru modificarea 

şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 12/29.01.2019 privind utilizarea 

excedentului bugetar 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 : Dacă aveţi nevoie de lămuriri suplimentare cu privire 

la excedentul bugetar o avem pe dna Nedelcu Mariana care se ocupă de investiţii în 

această instituţie. Vă poate da citire anexei în care am propus cum să fie utilizat 

excedentul bugetar. Noi am mai aprobat la începutul anului acest excedent bugetar 

însă au intervenit anumite modificări. Aceste modificări sunt prevăzute în anexă. 

Cum apreciaţi. La şedinţa pe comisii aţi observat cum am repartizat banii în 
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proporţie de 90% la investiţiile care sunt în curs şi începute în anul precedent. Dacă 

nu aveţi… 

Dl Biţă Paul : Mai doriţi alte completări din partea doamnei?       

Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 12/29.01.2019 privind utilizarea excedentului 

bugetar al oraşului Boldeşti-Scăeni se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre  pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 140/23.10.2018 privind aprobarea cuantumului şi a 

numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat din oraşul Boldeşti-Scăeni în anul şcolar 2018-2019. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Doamna Ionescu, spuneţi necesitatea acestui proiect 

de hotărâre. 

Dna Ionescu Elena : La Şcoala nr.2 s-a efectuat o evaluare corespunzătoare 

celor care vor obţine în semestrul I note peste 8,50 pentru bursele de merit şi au 

solicitat suplimentarea cu încă 5 burse. Având în vedere că bursele, conform Legii 

nr.1- legea educaţiei naţionale, atât ca număr cât şi ca cuantum se aprobă anual, am 

găsit singura soluţie, fiind mai multe burse care nu s-au acoperit la Şcoala Mihai 

Viteazul  unde au rămas 3 burse de merit din 160 au dat doar 157 care erau în plată 

şi Liceul Tehnologic decât 7 burse din 8, să redistribuim un număr de 4 burse către 

Şcoala Gimnazială nr.2 ca să poată să achite 4 burse din cele 5 în ordinea pe care o 

va aproba Consiliul de Administraţie mediile pentru 4 elevi din cei cinci.  

Dl Biţă Paul : Mulţumim! 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 140/23.10.2018 privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor 

şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 

din oraşul Boldeşti-Scăeni în anul şcolar 2018-2019 se adoptă în unanimitate de 

voturi. 
 

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

bugetului  de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic „Teodor Diamant” oraşul  

Boldeşti-Scăeni pe anul 2019 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Aş ruga-o pe dna Ionescu să ne spună dacă la această 

instituţie cheltuiala pe elev acoperă nivelul de cheltuieli locale pe tot anul. 
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Dna Ionescu Elena : Cheltuiala pe elev pentru Liceul Tehnologic „Teodor 

Diamant” nu acoperă cheltuielile cu bunuri şi servicii, apă, gaze, lumină pentru tot 

anul până la nivelul lunii Noiembrie. Finanţarea pe elev prevăzută de hotărârea 

guvernului a fost asigurată de către Ministerul de Finanţe din TVA în procent de 

99,9%. Acolo fiind o clădire mai specială mai mare care dimensiuni consumurile 

sunt mai mari în special la consumul de gaze şi aici nu se încadrează celelalte 

unităţi de învățământ. Şcoala Gimnaziale „Mihai Viteazul” şi Şcoala Gimnaziale 

Nr. 2 au finanţarea asigurată până la sfârşitul anului pentru utilităţi. 

Dl Predea Gheorghe : Şi urmează ca din bugetul local să punem diferenţa, 

nu? 

Dna Ionescu Elena : Aşteptăm şi noi să vedem cât se consumă, ce se 

întâmplă până spre sfârșitul anului şi atunci la bugetul local dacă nu se mai face o 

nouă redistribuire a TVA-ului pe unităţile de învăţământ de pe raza judeţului, 

pentru că altă dată s-a mai făcut dacă în situaţia în care… 

Dl Tănăsescu Stelian – Horaţiu : Şi noi am dat la alte şcoli… 

Dna Ionescu Elena : În situaţia în care nu se consumă la alte unităţi de 

învăţământ Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ploieşti va efectua în urma 

rectificărilor bugetare şi o echilibrare între unităţile de învăţământ dacă nu se 

consumă TVA-ul acolo. Dacă se consumă va trebui la finalul anului să punem din 

bugetul local cheltuielile aferente. 

[…]  

          Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului  de venituri şi 

cheltuieli al Liceului Tehnologic „Teodor Diamant” oraşul  Boldeşti-Scăeni pe 

anul 2019 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” oraşul 

Boldeşti-Scăeni pe anul 2019. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Aţi auzit mai devreme că la Şcolii Gimnaziale „Mihai 

Viteazul” cheltuiala pe elev este acoperită în totalitate. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : O singură chestiune dna Nedelcu. Ştiu că nu putem să 

asigurăm reparaţiile… 

Dna Nedelcu Mariana : La reparaţiile curente nu avem fonduri… 

Dl Predea Gheorghe : Nu avem… Cheltuiala pe elev acoperă exact 

utilităţile. 

[…] 
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Dl Predea Gheorghe : Nu avem bani pentru reparaţii curente, bani care până 

în prezent îi dădea primăria. Anul acesta, deocamdată, la nivelul acesta. Să vedem 

la rectificarea bugetară din iunie dacă va fi atunci. 

Dl Primar : Cred că va fi în iulie.  

Dl Predea Gheorghe : Sau iulie. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Trebuie luat în calcul până în septembrie pentru că 

începe anul şcolar. 

Dl Predea Gheorghe : Da. 

Dl Vasile Adrian : Da, dar trebuie ţinut cont de anul şcolar 2018-2019.  

Dl Predea Gheorghe : A spus că la începutul anului şcolar să fie gata 

reparaţiile în septembrie. Asta a vrut să spună domnul coleg. 

Dl Vasile Adrian : Ştiu, dar lucrările de întreţinere şi igienizări nu trebuie 

făcute tot din bugetul pe anul acesta. 

[…] 

Dna Nedelcu Mariana : Cheltuiala pe elev nu acoperă decât utilităţile : apă, 

gaze, lumină, telefoane. Diferenţa de cheltuieli este din bugetul local  pentru 

carburanţi, obiecte de inventar, medicina muncii, deplasări interne… 

Dl Primar :  Transportul.   

Dna Nedelcu Mariana : Da. Protecţia muncii. 

Dl Predea Gheorghe : Expertizele. 

Dna Nedelcu Mariana : Expertizele. Restul alineatelor din buget vor fi 

finanţate din bugetul local. 

Dl Predea Gheorghe : Ca să finanţăm necesarul care ne-a fost înaintat ne 

trebuia numai pentru Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” aproximativ 500 mii lei 

(5 miliarde lei vechi ). 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” oraşul Boldeşti-Scăeni pe anul 

2019 se adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

bugetului  de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale Nr. 2 oraşul  Boldeşti-

Scăeni pe anul 2019. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Şi la această şcoală sunt acoperite cheltuielile necesare 

pentru funcţionare. Nu sunt acoperite, la fel, cheltuielile de întreţinere şi igienizare. 

Dna Nedelcu avem pentru şcoala nr.2 pentru ISU… 

Dna Nedelcu Mariana : Documentația necesară obţinerii autorizaţiei ISU 

care are o valoare destul de mare, peste 10.000 €. 
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Dl Dobrică Cristian : Am înţeles că nu mai este nevoie… 

Dna Nedelcu Mariana : Da, dar la noi, pentru şcoala nr.2 a venit adresă 

oficială că avem nevoie de autorizaţie. 

Dl Predea Gheorghe : Până acum nu a fost nevoie. 

Dna Nedelcu Mariana : Până acum nu a fost cazul… 

Dl Predea Gheorghe :  Acum ne-a făcut adresă că este nevoie. 

[…] 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului  de venituri şi 

cheltuieli al Şcolii Gimnaziale Nr. 2 oraşul  Boldeşti-Scăeni pe anul 2019 se adoptă 

în unanimitate de voturi. 
 

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

bugetului  de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-

Scăeni pe anul 2019. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Doamna Ionescu, prezentaţi-ne situaţia exactă a 

UAMS-ului cu privire la veniturile şi necesarul care ne-ar trebui până la sfârșitul 

anului. 

Dna Ionescu Elena : Veniturile care au fost luate în calcul la stabilirea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al UAMS-ului sunt compuse din contribuţia 

pacienţilor conform hotărârii consiliului local. Finanţarea de la Direcția de Sănătate 

Publică am luato în calcul în funcţie de finanţarea pe pacient stabilită de hotărârea 

de guvern pe care DSP-ul a respectato în primele 4 luni ale anului, a trimis banii 

corespunzător la UAMS şi finanţarea pe care am putut să o asigurăm de la bugetul 

local. Bugetul dânşilor este asigurat până la începutul lunii noiembrie. Ne vom 

replia în funcţie de veniturile încasate la UAMS şi de parteneriatul care va încheiat 

cu Consiliul Judeţean Prahova. 

Dl Predea Gheorghe : Asta în condiţiile când Consiliul Judeţean… Câţi bani 

trebuie să ne dea? 6 miliarde, nu? 

Dna Ionescu Elena : 6 miliarde am pus noi în buget, ei ar trebui să ne dea 7 – 

8 miliarde. 

Dl Primar : Minim.   

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Şi fără aceşti bani noi avem până în luna noiembrie 

asigurat? 

Dl Predea Gheorghe : Nu. 

Dna Ionescu Elena : Doar cu un parteneriat de 600 mii lei luat în calcul la 

nivelul anului trecut. Adresele pe care le-am înaintat până acum la Consiliul 
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Judeţean este de urgentarea încheierii parteneriatului astfel încât să obţinem o sumă 

mai mare de 600 mii lei pentru a asigura funcţionarea. 

Dl Predea Gheorghe : În condiţiile când nu se încheie acest parteneriat 

finanțarea va fi până în luna iunie? 

Dna Ionescu Elena : Da.  

Dl Predea Gheorghe : Deci până în luna iunie. Adică pe banii de la 

consiliului local.  

[…] 

Dl Predea Gheorghe : În concluzie situaţia este încă nerezolvată la UAMS. 

Dl Primar : Numai Puţin. Legat de acest proiect. Am înţeles cei de la 

Consiliul Judeţean au şedinţă pentru buget joi. Haideţi să mergem câţiva consilieri 

acolo împreună cu mine la această şedinţă şi să le spunem să facă ceva cu această 

unitate. Oraşul nu mai face nimic decât banii pe care îi are îi bagă acolo.  

Dl Predea Gheorghe : Vedem domnule primar care este situaţia. Ne 

informăm şi vedem.     

Dl Biţă Paul : Stabilim, 3-4 sau câţi vor să meargă, mergem şi… Dar 

discutăm după… 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului  de venituri şi 

cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni pe anul 2019  se 

adoptă în unanimitate de voturi. 
 

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

bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2019. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : Doamna Ionescu prezentaţi-ne structura veniturilor pe 

surse de venit şi comparaţi-l cu cel de anul trecut dacă puteţi. 

Dna Ionescu Elena : 16.515.000 lei la nivelul anului trecut, veniturile 

secţiunii de funcţionare care conform Legii nr. 273/2006 având în vedere că nu am 

reuşit să încasăm peste 98% din veniturile proprii care ni se cuvin pentru că avem 

plăţi restante, a trebui să luăm pe aceleaşi surse de venituri veniturile realizate la 

finele anului trecut. În situaţia în care vom reuşi să încasăm mai mult decât ceea ce 

este prognozat momentan în bugetul iniţial, ştiţi ca şi în anii precedenţi începând în 

general cu al doilea termen de plată din luna septembrie pe baza veniturilor 

suplimentare am modificat termenul bugetului. Venituri care s-au repartizat în 

bugetul oraşului sunt prinse cheltuielile pentru cele patru unități subordonate, 

ordonatorii terţiari de credite şi cheltuielile pe care le avem noi aferente : personal, 

asistenţă socială, bunuri şi servicii pentru funcţionarea aparatului administrativ, 

asistenţa socială corespunzătoare şi cheltuielile de capital la care nu am avut 
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venituri sunt numai din excedent şi veniturile de la Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală  pentru cele trei lucrări pe care le avem. Acestea sunt la nivel de 

12.500.000 lei veniturile de la PNDL, venituri şi cheltuieli pentru cele trei lucrări : 

reţele de canalizare, staţia de epurare şi gospodăria de apă.    

Dl Isbăşoiu Constantin : Asistenţa socială cam cât este din buget. 

Dna Ionescu Elena :  Asistenţa socială cel mai mult, 5 milioane şi ceva din 

15 milioane lei.    

Dl Isbăşoiu Constantin : 30% din buget! 

Dna Ionescu Elena : Da. Şi banii care îi avem pentru UAMS. Avem 

2.041.000 lei repartizaţi de Ministerul Finanţelor pentru indemnizaţiile persoanelor 

cu handicap şi salariaţii – asistenţii persoanelor  cu handicap. Avem 19.000 lei 

repartizate pentru ajutorul încălzirii cu lemne de la  Ministerul Finanţelor pentru 

persoanele beneficiare de Legea nr.416 pentru ajutorul social şi restul sunt banii de 

la bugetul local.  

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Suntem şi noi în situaţia în care, ştiu că Guvernul a 

somat primăriile să dea banii înapoi pe primele 3 luni la partea socială? 

Dna Ionescu Elena :  Toată lumea este în această situaţie pentru că lucrându-

se pe nivelul bugetului de anul trecut pentru primele 3 luni drepturile asistenţilor 

personali au fost repartizate pe codul de indicator 11.02.02, sume defalcate din  

TVA repartizate unităţilor administrativ teritoriale pentru cheltuieli. După noua 

structură a bugetului de anul acesta, Legea nr.50/2019, aceste cheltuieli sunt din 

codul de indicator 11.02.06, adică sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetului local. Deci, eu acum în luna aprilie, primesc toată suma aceasta de 

2.041.000 lei, mii dă prin cerere după ce duc mâine bugetul cu hârtiile aferente, şi 

pe parcursul întregului an am o adresă care mi-o aprobă Ministerul de Finanţe să 

restitui banii primiţi din codul de indicator 11.02.02 până la sfârşitul anului. Noi 

am primit atunci 418.500 lei, am zis că dăm în luna aprilie iar mâine când ducem 

bugetul 118.500 lei şi după aceea în mod egal până la sfârşitul anului câte 50.000 

lei pe lună. Legea este de aşa natură, deci pentru toate unităţile, şi până la sfârşitul 

anului.  

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Am auzit asta astăzi şi de asta v-am întrebat.     

Dna Ionescu Elena :  Au schimbat codul de indicator din care se primesc 

banii şi trimit pe alt cod de indicator şi restituim pe codul vechi de indicator.  Dar 

neprimindu-i pe toţi odată nu ne obligă să îi dăm înapoi pe toţi odată, trebuie să îi 

dăm eşalonat. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Alte discuţii dacă mai sunt la nivel de investiţii!  

Dl Isbăşoiu Constantin : Investiţii, ce să mai… Astăzi spicuit şi am prins la 

televizor că sunt vor fi  repartizaţi de către Guvern  bani mulţi la primării pentru 

dezvoltare… 
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Dl Primar :  Împrumut fără dobândă. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Nu ştiu dacă împrumut. Şi domnul Dragnea a spus 

că toate comunele şi oraşele vor fi bijuterii în România. 

Dl Predea Gheorghe : Dar nu a spus când. 

Dl Isbăşoiu Constantin : A zis că deja Guvernul a dat. 

Dl Predea Gheorghe : Asta este perspectiva. 

Dl Primar :  A dat drumul la un program de împrumut fără dobândă. 

Dl Predea Gheorghe : Să vă spun câteva cuvinte despre investiţii. Investiţiile 

pe anul 2019 sunt cele care au fost investiţii în curs în principal cele finanţate prin 

PNDL, cum a spus colega mea. Altele sunt la un nivel extraordinar de mic. 

Doamna Nedelcu, ce avem nou pe anul acesta? 

Dna Nedelcu Mariana : Avem acoperişul de la Grădiniţa nr.5  

Dl Primar : La creşă. 

Dna Nedelcu Mariana : Da. Acoperire canal ape pluviale etapa a-II-a pe 

străzile Morii, Calea Unirii şi Nisipurilor.  

Dl Predea Gheorghe : Iluminatul? 

Dna Nedelcu Mariana : Extindere iluminatul public etapa a-III-a. 

Dl Predea Gheorghe : Şi extinderea camerelor de supraveghere? 

Dna Nedelcu Mariana : Suntem la nivel de S.F. şi P.T. la camerele de 

supraveghere. 

Dl Predea Gheorghe : Nu avem bani pentru reparaţii, nu? 

Dna Nedelcu Mariana : Nu avem bani pentru reparaţii de nici un fel, nici la 

şcoli, nici la parcuri,  

Dl Predea Gheorghe : Nici la străzi. 

Dna Nedelcu Mariana : Nici la străzi… 

Dl Isbăşoiu Constantin : La iluminat extindere sau modernizare? 

Dl Predea Gheorghe : Extindere şi modernizare. 

Dna Nedelcu Mariana : Extindere iluminatul public etapa a-III-a. 

Dl Predea Gheorghe : Şi modernizare. 

Dl Isbăşoiu Constantin : Programul acela care este la domnul Voicu? 

Dna Nedelcu Mariana : Avem două.  

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Avem unul cu finanţare prin fonduri europene şi am 

depus proiectul şi una prin finanţare din fonduri proprii. 

Dl Primar : Şi datorie la bancă cât mai avem? 

Dl Predea Gheorghe : Doamna Ionescu ştie. Până în septembrie. 

Dna Nedelcu Mariana : Până în septembrie. 

Dna Ionescu Elena :  9.259 € pe lună înmulţit cu 5 luni.  

Dl Petrişor Aurel : Şi de recuperat de la cei datornici? Am văzut că mai sunt 

nişte firme care mai au… 
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Dna Cărpuşor Sanda : Firme care se repetă de ani. 

Dl Predea Gheorghe : Sunt în insolvenţă. 

Dna Cărpuşor Sanda : Exact. Ele tot apar… 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : O firmă în insolvenţă nu plăteşte nimic. 

Dna Ionescu Elena :  Dintre cele care sunt în insolvenţă care are aproximativ 

de 500 de mii lei este SC Cahiro şi are poprire pe toate conturile în jur de 20.000 

lei pe lună de la bănci. 

Dna Cărpuşor Sanda : Tot este bine! 

Dna Ionescu Elena :  20.000 – 25.000 lei, în funcţie de ce venituri au. Am 

încasat până în prezent în 4 luni 48.000 lei. 

Dna Cărpuşor Sanda : Bun! 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Va urma un nou împrumut din septembrie încolo, 

nu? 

Dl Predea Gheorghe : Nu. Din 2020. Avem finanţare prin PNDL pentru anul 

acesta. Nu trebuie să punem noi cofinanţarea anul acesta…  

            Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2019 se adoptă în unanimitate de 

voturi. 
 

Se trece la punctul 13 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru aprobarea 

Regulamentului privind regimul finanţărilor acordate de la bugetul local pentru 

activităţi sportive. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl Predea Gheorghe : pentru a putea ca şi în anul 2020 să asigurăm 

finanţarea echipelor sportive din oraşul nostru şi aici avem în vedere echipa de 

fotbal şi echipa de judo conform legislaţiei în vigoare care s-a modificat de curând 

trebuie să adoptăm acest „Regulament”. În acest sens vă propunem acest proiect de 

hotărâre. 

Se desemnează, în unanimitate de voturi, dl consilier Tănăsescu Stelian – 

Horaţiu în calitate de membru în comisia de evaluare şi selecţionare a  solicitărilor 

de finanţare, la propunerea dlui viceprimar Predea Gheorghe. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 

regimul finanţărilor acordate de la bugetul local pentru activităţi sportive se adoptă 

cu 12 voturi pentru și o abţinere care se contabilizează la voturi împotrivă ( Dna 

Cioc Rodica ).            
 

Se trece la punctul 14 al ordinii de zi : Raport privind activitatea desfăşurată 

de Poliţia Locală Boldeşti-Scăeni în anul 2018. 
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Dl Predea Gheorghe : Domnilor consilieri aţi avut raportul la dosar. Dacă 

aveţi să îi puneţi întrebări domnului coordonator Apăvăloae. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Aş vrea să îl întreb şi eu pe domnul coordonator 

dacă se respectă în totalitate protocolul pe care îl aveţi încheiat cu şcolile. 

Dl Apăvăloae Gheorghe : Deocamdată nu se poate şi vă spun şi de ce. Pentru 

că numărul poliţiştilor locali este stabilit la numărul locuitorilor din oraş şi avem şi 

alte activităţi. În timpul când trebuie să asigurăm prezenţa la şcoli nu totdeauna 

putem să asigurăm prezenţa având şi alte activităţi la care suntem angrenaţi. V-am 

dat un răspuns sincer şi… 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Sunt unii părinţi care reclamă faptul că se 

înmulţesc cazurile de violenţă în şcoală şi că dumneavoastră într-adevăr nu aveţi 

oameni cu care să acoperiţi orele de vârf. 

Dl Apăvăloae Gheorghe :Orele de vârf de regulă, dacă îmi permiteţi, este 

vorba de orele de la 12 la 13 şi de la 16 la 18. De regulă orele acestea le acoperim. 

Nu reuşim să acoperim… 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Aceşti părinţi spun că au discutat cu doamna 

directoare şi răspunsul, că dânsa a vorbit cu dumneavoastră şi că răspunsul a fost 

acesta „Că nu aveţi oameni suficienţi”. Oamenii sunt nemulţumiţi pe tema asta şi 

întreabă care este rolul structurii dumneavoastră. De asemenea trebuie să observăm 

că şi cred că mai sunt consilieri care pot spune treaba aceasta, de foarte multe ori îi 

vedem în grupuri de patru, cinci stând pe aici… 

Dl Apăvăloae Gheorghe : Patru, cinci, ce? Poliţişti? 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Da. Mi se pare puţin fără motiv. 

Dl Primar : Aceia sunt în liber domnule consilier. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : În liber în uniformă domnule primar? 

Dl Primar : Ce, nu are voie să umble? 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Da? 

[…] 

Dl Vasile Adrian : Probabil că sunt schimburile de tură. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Da? Tot timpul schimburi de tură? Sau sâmbăta, 

sau… Haideţi să fim serioşi. 

Dl Predea Gheorghe : Dar nu are cum să fie 4-5 pentru că sunt doi pe 

schimb. Cum să fie patru? 

Dna Cărpuşor Sanda : De asta sunt 4.  

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Poate, mă gândesc că, sunt ședințe mai dese şi se 

întâlnesc tot timpul. Ştiu eu? 

Dl Apăvăloae Gheorghe : Nu. Eu de când coordonez Poliţia Locală nu am 

avut probleme de genul acesta. Acum dumneavoastră puteţi să îmi spuneţi 

concret… 
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Dl Dincă Florin – Ionuţ : Noi avem, nu vorbim în necunoştinţă de cauză, 

sunt părinţi care ne scriu treaba aceasta, avem dovezi şi ne roagă ca şi consilieri 

locali să discutăm şi să vedem ce se întâmplă.  

Dna Filostache Corina : Dar sunt cazuri concrete ? Sa vină să spună şi să îl 

anunţe pe domnul Apăvăloae. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Sunt cazuri concrete, s-a discutat la şcoală la 

doamna directoare. Părintele s-a dus acolo. Avem dovada. Nu o luaţi ca o 

problemă uşoară pentru că aşa… 

Dna Filostache Corina : La liceu noi plăteam gardianul. Noi plăteam pur şi 

simplu, noi părinţii. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : S-a întâmplat… Cunoaşteţi foarte bine. La noi nu 

s-a întâmplat poate până acum cazuri grave, dar în alte şcoli s-au întâmplat. 

[…] 

Dna Filostache Corina : dar ar trebui să pună camere de luat vederi nu se 

poate rezolva problema? 

Dl Primar : Domnilor consilieri problema se pune că noi trebuie să asigurăm 

de vreo trei luni de zile, de la începutul anului, şi prezenţa de noapte care nu o 

făceam alături de poliţia oraşului pentru că au în schemă lipsă 6 oameni. Deci ei nu 

poate să lase un om să lucreze de noapte singur şi face echipă cu ai noştri. Şi 

pentru noi de la primăriei este bine că un om de-al nostru este noaptea şi ştie ce se 

întâmplă şi cine umblă noaptea prin oraş şi ce face noaptea. Iar vis-á-vis ce spuneţi 

cu doamna directoare, la mine nu a venit decât doamna directoare de la şcoala nr.2 

care mi-a spus de copilul acela problemă care bate copii. Este copilul unui poliţist. 

Restul nu a venit nici o directoare. Nu ştiu ce vă scrie dumneavoastră. Să vină la 

primărie la mine şi…    

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Domnule sunt cazuri concrete   

[…] 

Dl Primar : Nu a venit nimeni, nici doamna directoare de la şcoala nr.1, nici 

de la Seciu. Nimeni. Doamna directoare de la şcoala nr.2 a venit.    

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Vedeţi dumneavoastră, nu a venit doamna 

directoare, dar părintele acesta sau părinţii au discutat… 

sunt apelurile sesizării? Nu am înţeles. Ce sesizării părintele la școală?  

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Indisciplina în şcoală. 

Dl Predea Gheorghe : Ce treabă are Poliţia Locală cu interiorul şcolii? 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Cazurile de violenţă în şcoală. 

Dl Primar : Domnu consilier, dumneavoastră aţi fost şi dumneavoastră elev. 

Ţineţi minte că în fiecare zi era un profesor de serviciu?  

Dl Tănăsescu Stelian – Horaţiu : Există şi profesor de serviciu. 

Dl Primar : Şi ce face profesorul ? 

[…] 
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Dl Dincă Florin – Ionuţ : Să vă spun ceva. Am mai avut acum câţiva ani la 

şcoală la Boldeşti un caz la uşa microbuzului şcolii când un copil a fost dat cu 

capul de asfalt, s-a rănit. A fost exact în curtea şcolii unde opreşte microbuzul. 

Dl Predea Gheorghe : Incidente mai sunt domnule consilier. Sunt incidente.   

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Pot fi şi mai grave. Nu ştiu de ce deranjează când 

ridică problema… 

Dl Primar : Nu deranjează. Spuneţi un neadevăr pentru că doamna directoare 

dacă… 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Vreţi să vă arăt mesajele? O să îl chem pe părintele 

acesta… 

Dl Primar : Eu discut cu doamna directoare, nu discut cu părintele. 

[…]   

Dl Primar : Părintele putea să vină şi el cu doamna directoare. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Părintele a discutat cu doamna directorate. 

Dl Primar : Şi de ce nu a venit doamna directoare? 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : De ce nu a venit!  

Dl Predea Gheorghe : Nu a fost grav domnule. O fi fost doar o discuţie. 

Domnule consilier discuţii sunt peste tot, nemulţumiţi sunt… 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Da, dar de fiecare dată când ridicăm o problemă… 

Dl Primar : Nu iau apărarea poliţiei. Eu i-am verificat la ora 12 sau 13 când 

se schimbă poliţia este acolo şi la şcoala nr.1, la şcoala nr.2 şi la liceu. Sunt 

probleme când intervine ceva. De exemplu, s-a spart o conductă în oraş îl iau pe 

poliţist de acolo până face muncitorii groapa stă lângă excavator. Nu ai ce să-i faci 

pentru că trebuie să stea să dirijeze circulaţia. 

Dl Mihalcea Florea : Rugămintea ar fi că dacă ar fi mai mare atenţia la 

şcoala din boldeşti unde sunt cei mici cu transportul. 

Dl Primar : Nu domnule. Problema este la şcoala de la Scăeni. Este un copil 

de clasa a-I-a problemă. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Staţi puţin. Asta este o problemă  sesizată la şcoala 

de la Boldeşti. 

 […] 

 Dl Predea Gheorghe : Este posibil domnule. Nu există loc şi… fără 

probleme.  

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Asta nu este o problemă în necunoştinţă de cauză şi 

inventată de noi domnule primar. De asta a venit domnul coordonator ca să îl 

întrebăm aici.  

Dl Primar : Poliţia Locală şi cu mine… Nu cunoaşte.  

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Haideţi să îl întrebăm. Haideţi să îi punem 

întrebări.  

Dl Predea Gheorghe : Puneţi-i. 
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Dl Primar : Întrebaţi-l. Cunoaşte despre cazul de la şcoala nr.1 despre care 

spuneţi? 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Dânsul a spus că într-adevăr nu se respectă acest 

protocol în totalitate. Atunci, datorită faptului că nu se respectă o să avem astfel de 

abateri, de cazuri. 

Dl Primar : Nu se poate ca un poliţist să stea 8 ore la școala nr.1, la școala 

nr.2 şi la liceu. Nu se poate. Se duce când sunt probleme… 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Nu să stea 8 ore dar când sunt orele importante, 

orele principale să fie acolo. 

Dl Primar : Domnul profesor poate să spună că este la şcoală, nu?    

Dl Tănăsescu Stelian – Horaţiu : Da. Dar atunci se întâmplă, în momentul 

când se fac schimburile de la ciclul primar la gimnaziu. A doua, stă romii acolo pe 

terenul de fotbal de l-au făcut praf, cu ranga l-au buşit. De-abia l-am sudat acolo şi 

la făcut iar praf.   

Dl Primar : Domnule consilier. Trebuie să vină de la primărie să păzească 

terenul acela? 

Dl Tănăsescu Stelian – Horaţiu : Nu. Şi cine în păzeşte? 

Dl Primar : Aveţi administrator.  

[…] 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Poate să îl păzească sâmbăta sau duminica? 

Dl Primar : Aveţi administrator? 

Dl Tănăsescu Stelian – Horaţiu : Avem. Şi? 

Dl Primar : Ziua ce face? Hai să zicem că în timpul săptămânii, că sâmbăta – 

duminica… Mai şi cu voia dumneavoastră îi lăsaţi. 

 Dl Tănăsescu Stelian – Horaţiu : I-am prins, am văzut pe cameră. Le-am 

făcut sesizare la cei care i-am văzut. Au venit cu ranga şi au rupt plasa de buzău. 

[…] 

Dl Predea Gheorghe : Este în curs de soluționare. 

Dl Tănăsescu Stelian – Horaţiu : A venit poliţia, i-a luat… 

Dl Predea Gheorghe : Alte probleme. Asta am înțeles. 

Dna Cărpuşor Sanda : Asta poate fi şi o problemă de administraţie locală. 

Cum vă organizaţi aşa vă merg lucrurile. Noi ne-am învăţat tot timpul să aşteptăm 

să vină cineva să ne rezolve problemele. Să vină să ne facă curat în faţa porţii, să 

vină să ne adune gunoaiele, să vină să ne de ce nu şi să ne consilieze… 

Dl Tănăsescu Stelian – Horaţiu : Vă rog frumos să vă puneţi în locul meu şi 

să vă duceţi să luaţi un copil aşa de gât şi să vedeţi cum vă dă  afară de la serviciu. 

Dna Cărpuşor Sanda : Dar nu vorbeam de poziţia dumneavoastră neapărat.  

Dl Tănăsescu Stelian – Horaţiu : Nu mai vorbiţi dacă nu cunoaşteţi. 

Dna Cărpuşor Sanda : Lăsaţi că am trecut şi noi pe acolo. 

Dl Vasile Adrian : Şi cine vrei să facă treaba asta. Poliţia Locală? 
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Dna Cărpuşor Sanda : Poliţia Locală ce să facă mai întâi. Uite, să organizeze 

ei cu administraţia locală dacă tot sunt atâţia câţi sunt.  

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Domnule, avem un protocol încheiat cu Poliţia 

Locală. De ce mai este acest protocol dacă nu este respectat? 

Dna Cărpuşor Sanda : Pentru că sunt puţini. Vi s-a explicat. Vă place să vă 

repetați de  150.000 de ori. Ne învârtim în jurul cozii. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Eu nu cred că sunt puţini. 

Dna Cărpuşor Sanda : Ba eu cred. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Este lipsă de organizare.   

Dna Filostache Corina : Sunt puţini pentru că noi nu mai avem paznic 

noaptea.  

[…] 

Dna Cărpuşor Sanda : Eu zic că discutăm discuţii. Vă rog frumos, haideţi să 

fim oameni maturi că m-am săturat ca unii să se audă vorbind tot timpul.  

Dl Predea Gheorghe : Domnilor colegi în concluzie în orice activitate este 

loc de mai bine. Şi la Poliţia Locală a oraşului Boldeşti-Scăeni este loc de mai 

bine. Nu spunem că sunt perfecţi. 

Dl Primar : Nu a supus nimeni. 

Dl Predea Gheorghe : Sunt aşa cum este societatea. Exact cum suntem noi. 

Spunem că nu a acoperit în totalitate acolo. În general acoperă cu titlu de excepţie. 

Putea să spună că acoperă în totalitate, dar omul fiind sincer…  

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Domnule, mă aşteptam să spunem aşa : Ce soluţii 

găsim  ca să acoperim mai bine. Încercăm să găsim nişte soluţii. 

Dl Predea Gheorghe : Propuneţi-ne dumneavoastră una. Noi avem graficul 

acesta. Cum trebuie să îl facem? 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Nu pot să le propun eu, are cine să le propună şi să 

găsească soluţii. 

Dna Filostache Corina : Eu zic că noi trebuie să ne gândim la soluţii. 

Dl Primar : Domnule consilier, de ce să nu propuneţi? 

Dl Predea Gheorghe : Domnu consilier… 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Eu am sesizat o problemă. 

[…] 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Mai departe mă aştept ca răspunsul să fie altfel, nu 

acesta răutăcios. 

Dl Primar : Eu vă spun care este situaţia la momentul de faţă. Sunt 10 

poliţişti. Unul pe noapte este cu poliţia oraşului. Când sunt probleme mai merge şi 

la spital şi face de pază… 

Dl Predea Gheorghe : Mai este şi de serviciu de pază a primăriei… 

Dl Primar : Şi faceţi socoteala. Alţii trebuie să aibă libere…  

Dl Predea Gheorghe : Trebuie să le respecţi şi drepturile. 
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Dl Biţă Paul : Domnule coleg la școala din partea de nord am fost vreo doi 

ani la rând. În fiecare zi când venea microbuzul şi plecau copii de la şcoală era o 

învăţătoare după ei… 

Dna Cărpuşor Sanda : Cel puţin o învăţătoare. 

Dl Biţă Paul : De la şcoala Boldeşti, domnul coleg Tănăsescu poate să 

confirme, poliţia locală am văzut-o  dar dintre profesori sau învăţători nu am văzut 

repetat acolo. Aşa, sporadic.  

Dl Tănăsescu Stelian – Horaţiu : Sunt, la cei de la ciclul primar. La cei de la 

ciclul gimnazial nu stă nimeni…  

Dl Biţă Paul : La cei de la ciclul gimnazial se întâmplă… 

Dna Cărpuşor Sanda : Cei de la ciclul gimnazial fac scandal. 

Dl Biţă Paul : La ora prânzului…  

Dl Tănăsescu Stelian – Horaţiu : Stă afară? Unde stă? 

Dna Cărpuşor Sanda : Şi profesorul de permanenţă ce face? 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Profesorul de serviciu? 

Dl Tănăsescu Stelian – Horaţiu : Cel de permanenţa stă în şcoală. 

Dna Cărpuşor Sanda : Şi profesorul de serviciu stă tot în şcoală. 

Dl Tănăsescu Stelian – Horaţiu : Bineînțeles.  

Dna Cărpuşor Sanda : Şi afară? 

Dl Tănăsescu Stelian – Horaţiu : Doar nu o sta afară? 

Dna Cărpuşor Sanda : Nu poate să stea o jumătate de oră cât se schimbă 

ciclurile? 

[…] 

Dl Biţă Paul : Deci vedeţi? Este treaba de organizare a şcolii. 

Dl Dincă Florin – Ionuţ : Ţine locul poliţistului care ar trebui să fie pe acolo.  

Dl Tănăsescu Stelian – Horaţiu : Stau învăţătoarele la cei de la ciclul primar 

şi la cei care vin la şcoală după şcoală. Stau cu ei acolo. Stau. 

Dl Predea Gheorghe : Am reţinut aspectele. Alte probleme? 

 Consiliul Local Boldeşti-Scăeni a luat act. 
 

Se trece la punctul 15 al ordinii de zi : DIVERSE 

Nu au fost depuse materiale. 
  

Dl Biţă Paul declară  închise  lucrările  şedinţei ordinare de astăzi 

22.04.2019.    
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