
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA BĂTRÂNI 

CONSILIUL LOCAL    

PROCES – VERBAL 

Încheiat astăzi 25.09.2019, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Bătrâni, 

convocată prin Dispoziţia Primarului comunei Bătrâni, judeţul Prahova nr. 

222/19.09.2019 

 

 Sunt prezenţi următorii consilieri: Boca Maria, Enachescu Gheorghe ,Mihai 

Veronica, Mizgoiu Constantin Puiu, Matei Vasile, Panait Gheorghe, Panait Romica , 

Spinu Gheorghe, Stan Gheorghe, Stoica Florin-Nicolaie, Tudor Toma. 

 Şedinţa de consiliu local este publică. 

 Domnul Preşedinte de şedinţă, Tudor Toma, dă citire ordinii de zi, respectiv: 

1. Aprobarea procesului verbal din data de 29.08.2019; 

2.   Proiect de hotarare nr.3943/18.09.2019 privind rectificarea bugetului local pe 

anul 2019 şi a estimărilor pe anii 2020, 2021, 2022, initiator domnul primar – 

Necula Gheorghe; 

3. Intrebari si diverse  

Domnul Preşedinte de şedinţă, Tudor Toma,întreabă dacă sunt înscrieri la 

cuvant, nu se înscrie nimeni drept pentru care se supune la vot ordinea de zi, 

care este votată pentru de toţi domnii/doamna consilieri prezenţi. 

 Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi : Aprobarea procesului verbal din data 

de 29.08.2019. 

 Secretarul comunei Batrani, Popescu Magdalena întreabă dacă sunt completări, 

modificări de adus la procesul verbal. 

Domnul consilier Enachescu Gheorghe: sunt multe care nu s-au prins în procesul 

verbal fapt pentru care eu mă abţin. 

Domnul consilier Stoica Florin-Nicolaie: noi am discutat în şedinţă, legat de taxa care 

nu se ia legat de transportul de lemne. Noi nu am primit informaţii câţi bani s-au dat, 

s-a şi specificat în procesul verbal, dar tot mai trebuie discutat şi în şedinţa de astăzi şi 

trebuie menţionat în procesul verbal, trebuie recuperată suma de bani de la firmele 

care expoatează si transportă lemne prin comuna noastră. Nu ştim căţi bani s-au 

primit, se aude că s-a primit 5-6-7 mii lei dar vrem informaţii sigure. 

 Domnul Preşedinte de şedinţă, Tudor Toma, întreabă dacă sunt înscrieri la 

cuvant, nu se înscrie nimeni drept pentru care se supune la vot aprobarea procesul 

verbal din 29.08.2019, care este votat: 

 - „pentru” de domnii/doamna consilieri : Boca Maria, Mihai Veronica, Mizgoiu 

Constantin Puiu, Panait Gheorghe, Panait Romica , Spinu Gheorghe, Stan Gheorghe, 

Stoica Florin-Nicolaie, Tudor Toma; 

- „se abţine” : Enachescu Gheorghe, Matei Vasile. 

 Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi : Proiect de hotarare 

nr.3943/18.09.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 şi a estimărilor 

pe anii 2020, 2021, 2022, initiator domnul primar – Necula Gheorghe. 



 S.C. PROGRAM INVENT SIAD SOFT S.R.L. reprezentată prin doamna 

Tînţăreanu Elena – Loredana, societate care în baza contractului de asistentă tehnică 

de specialitate nr.11/02.07.2018 a întocmit proiectul de hotărâre mai sus enunţat,  

prezintă în faţa consilierilor documentele întocmite. Menţionează că au fost prinşi şi 

banii în sumă de 170 mii lei pentru situaţii de urgenţă, bani care au venit cu destinaţie 

expresă. 

 Domnul Preşedinte de şedinţă, Tudor Toma, întreabă dacă sunt înscrieri la 

cuvant, se înscrie: 

 Domnul consilier Enachescu Gheorghe: în adresa de la Finanţe scrie clar ce 

bani au venit şi pentru ce lucrări au venit? 

 S.C. PROGRAM INVENT SIAD SOFT S.R.L. reprezentată prin doamna 

Tînţăreanu Elena – Loredana: da. În anexa HG sunt prinse obiectivele, nu se poate 

intervenii cu nimic şi nu pot fi cheltuiţi cu altă destinaţie. 

 Domnul consilier Enachescu Gheorghe: HG care a venit a luat în calcul 

procesul verbal care a fost făcut pe situaţii de urgenţă? De a venit cu destinaţie? 

S.C. PROGRAM INVENT SIAD SOFT S.R.L. reprezentată prin doamna Tînţăreanu 

Elena – Loredana: da, suma este de 170 mii lei şi obiectivele clare. 

 Primarul comunei Bătrâni, Necula Gheorghe – este vorba de ce s-a prins în 

procesul vebal pe situaţii de urgenţă, unde nu au fost prinse doar cele două obiective. 

Digul din Poiana Mare de la Anica Babei, unde aveam maximă nevoie, sprijinirea de 

drum de la Biserică, aveam puntea de la Dispensar. Erau mai multe, dar doar acestea 

două sunt prinse. 

 S.C. PROGRAM INVENT SIAD SOFT S.R.L. reprezentată prin doamna 

Tînţăreanu Elena – Loredana: doar aceste obiective sunt prinse şi nu este defalcată 

suma pe cele două obiective. 

 Domnul consilier Enachescu Gheorghe: tocmai de asta mă miră faptul, că ştiu 

că sunt alte lucrări cu prioritate mai mare. Dar dacă a fost cu adresă făcută, ceva ...  

 Primarul comunei Bătrâni, Necula Gheorghe – nu putem să facem nimic în 

acestă situaţie. Vă aduceţi aminte în cazul pct „Voicu” cei de la Apele Române au 

avut cofinanţare de 18 miliarde pentru prag de fund, dig, pod „Voicu” şi pe celelalte, 

noi am încercat şi am făcut hotărâre de consiliu să mutăm banii, să schimbăm 

destinaţia să facem prag de fund în punctul „Anica Babei” şi nu am putut să facem 

nimic. S-a prins aşa , deşi nu era necesar că o rezolvasem aici, zidul din dreptul 

Dinspensarului era o urgenţă, dar nu avem ce face. 

 Domnul consilier Stoica Florin-Nicolaie – era neapărat necesar să prindem 

toate astea, mă gândesc că prindeam noi priorităţile. 

 Doamna consilier Mihai Veronica – puntea aia, de când sunt eu consilier nu s-a 

reparat cu bani de la bugetul local. M-am uitat pe toate hotărârile. 

 Primarul comunei Bătrâni, Necula Gheorghe – cum nu, când am reparat puntea 

aia, am făcut-o cu materiale cumpărate cu banii de la primărie. 

 Doamna consilier Mihai Veronica – da domnule Primar, dar nu prin hotărâre de 

consiliu. În urma procesului verbal care a fost făcut atunci, primul pe listă este podul 

în punctul „Satul Nou”. 



 Domnul consilier Enachescu Gheorghe: adresa care a venit, ne-o puteţi da. Mi 

se pare prea de tot, adica nu întreabă la ce ne trebuie banii ăia. Puteam să facem la 

Biserică sau la Dispensar, sau o altă lucrare. 

 Primarul comunei Bătrâni, Necula Gheorghe – sigur ca da. 

 Domnul consilier Stoica Florin-Nicolaie – în urma inundaţiilor s-a deplasat pe 

teren acea comisie, care a întocmit procesul verbal îmreună cu dvs. I-ati dus la toate 

punctele care sunt, inclusiv la puntea respectiv. De aici pleacă cea mai mare 

problemă, dar trebuia prevăzute care sunt cele mai importante probleme. 

 Primarul comunei Bătrâni, Necula Gheorghe – şi în procesul verbal am prins 

„punte Niţă” primul? 

 Domnul consilier Stoica Florin-Nicolaie – nu, dar nici nu este prevăzut pe 

undeva care sunt priorităţile. Eu chiar aş vrea să vorbesc cu cei care s-au prezentat de 

la Situaţii de Urgenţă, dacă banii aceştia, dacă este benefică cheltuirea a 170 mii lei să 

reparăm două punţi faţă de alte obiective care sunt mult mai importante. 

 Primarul comunei Bătrâni, Necula Gheorghe – pierdem timpul, s-a discutat astă 

vară să mutăm banii de la pragul de fund şi nu am reuşit! Ce mai vorbim! Dacă era 

prins ca prim obiectiv, spuneam că primarul a vrut să se facă ăsta, dar nu este primul 

obiectiv prins în procesul verbal. Prima prioritate pe care o vedeam eu era Poiana 

Mare cu prag de fund, ăsta era prins. Fă ce vrei, sună la Prefectură, fă ce vrei! Eu 

atunci am sunat şi la minister şi nu am făcut nimic. Acolo eu văd un dig de sprijin de 

la 50 ml mai sus, depinde şi ce preţuri ne dă un constructor, o să fie un prag de fund, 

o punte metalică. Toată sprijinirea aia din dreptul firmei care face săpun o sub-

betonare pe toată zona aia. O să fie lucrări de făcut, ce vrei? Să dăm banii înapoi? O 

altă soluţie nu există. 

 Doamna consilier Mihai Veronica – şi la puntea de jos dacă aţi reparat-o ce mai 

faceţi? 

 Primarul comunei Bătrâni, Necula Gheorghe – puntea de acolo o luăm şi o 

ducem la „Dispensar” pentru că pe aia nu am mai găsit-o. Eu nu văd altă soluţie, dacă 

o vedeţi o spuneţi voi. Să mutăm banii nu o să reuşim, nu am reuşit nici data trecută.  

 Domnul consilier Stoica Florin-Nicolaie – păi dvs spuneţi că puntea nu o să 

mai existe la „Niţă”. 

 Primarul comunei Bătrâni, Necula Gheorghe – o să facem o punte metalică, cu 

sprijinire de mal, eu aşa o văd. De ce? 

 Domnul consilier Stoica Florin-Nicolaie – fiindcă au venit banii aştia cu 

destinaţie. 

 Primarul comunei Bătrâni, Necula Gheorghe – şi ce să facem, să-i dăm înapoi? 

Eu aşa văd situaţia, să facem o sprijinire de mal. Să facem tot ce putem să facem cu 

ei. 

 Domnul consilier Stoica Florin-Nicolaie – păi eu văd că destinaţia e punte 

„Niţă”. Facem gabioane laterale dacă scrie punte? Se poate face? 

 Primarul comunei Bătrâni, Necula Gheorghe – da. Se poate face, pentru că 

trebuie consolidare făcută pentru a fi puntea în siguranţă. 

 Domnul consilier Stoica Florin-Nicolaie – şi consolidare nu este o altă lucrare? 



 Primarul comunei Bătrâni, Necula Gheorghe – uite, eu fac o consolidare iar tu 

poţi să faci că primaru a făcut o consolidare de banii de acolo şi vedem cum se 

procedează. Acum trebuie fie acceptăm banii fie îi dăm înapoi. 

 Domnul consilier Stoica Florin-Nicolaie – cum să-i dăm inapoi? Cum să 

gândim noi să-i dăm înapoi? Eu mă refer că sunt alte obiective urgente, cum a putut 

comisia asta să le prindă prioritare pe acestea? 

 Primarul comunei Bătrâni, Necula Gheorghe – ti-am explicat ca banii nu se pot 

muta. Prefecta face proictul de hotărâre de guvern, te duci şi-i explici. 

 Doamna consilier Mihai Veronica – şi când s-o rupe puntea cealaltă? 

 Primarul comunei Bătrâni, Necula Gheorghe – care punte? 

 Doamna consilier Mihai Veronica – cea pe care trecem noi. 

 Primarul comunei Bătrâni, Necula Gheorghe – când s-o rupe puntea cealaltă 

treceţi frumos pe pod că este la 20 de ml. 

 Doamna consilier Mihai Veronica – păi şi podul este stricat. 

 Primarul comunei Bătrâni, Necula Gheorghe – dacă nu o să avem bani să 

reparăm, rămâne aşa. 

 Domnul consilier Stoica Florin-Nicolaie – asta este, aţi trecut toate punctele în 

loc să treceţi ce era prioritar. La capul podului nu vreţi să faceţi două gabioane. 

 Primarul comunei Bătrâni, Necula Gheorghe – oricum mie podul ală nu mi se 

pare prioritar că deja am vorbit să facă gabioane. Prioritar mie mi se pare Poiana 

Mare. 

 Domnul consilier Stoica Florin-Nicolaie – dvs aţi greşit trebuia să prindeţi 

priorităţile. 

 Primarul comunei Bătrâni, Necula Gheorghe – du-te domnule tu şi vorbeşte, ţi-

am zis şi uită-te pe hotărârea de guvern ca să vezi, s-au dat bani mulţi. S-a dat la 

Vălenii de Munte, la Ceraşu. Nouă ne-a dat ce a rămas, ca să ne dea bani de poduri 

erau prea mulţi şi au vrut să ne închidă ochii cu o sumă. 

 Domnul consilier Stoica Florin-Nicolaie – 200 de lei la Starchiojd. 

 Domnul consilier Panait Gheorghe – când a venit comisia aia, eu am mers în 

dreptul lui Goicea şi le-am spus că acolo a fost un gabion şi ei doar a filmat. Apoi am 

mers în Poiana Mare la Marcoci şi le-am arătat şi acolo că i s-a luat colţul grajdului şi 

a zis că să vedem. Au scris acolo dar rezultatul a venit că se va aloca. Când? Nu se 

ştie.  

 Domnul Preşedinte de şedinţă, Tudor Toma – problema este că au venit cu 

destinaţie pe obiective care nu sunt prioritare. 

 Domnul consilier Spînu Gheorghe – ar trebui ca pe viitor când vin aştia să nu-i 

mai ducem să le arătăm o punte stricată cum este cea de la dispensar, nu doar să fie 

trecută pe hâtie că am mai văzut eu că e ceva stricat acolo. Am încercat să fac un 

proiect pentru Coasta mare şi mi s-a spus că nu sunt bani, deşi nu trebuia decât vreo 

7-8 mii lei ca să facem nişte profile, să schimbăm nişte cabluri. Nu cred că era o sumă 

mare, cum se face că vine nu ştiu cine şi ia comision şi că fac eu puntea şi bag 

materiale din cele mai proaste dar scumpe de parcă ar fi de inox, că aşa se 

procedează. Că se poate face şi pe bani puţini lucruri bune. 



Primarul comunei Bătrâni, Necula Gheorghe – când ai o situaţie de urgenţă se trece, 

ca să fie credibilă cât mai multe obiective, că e normal să fie aşa. Dacă tu ziceai doar 

podul de acolo nici nu-ţi lua în consideraţie. Dar când spui că am făcut-o pe aia şi pe 

ailaltă, apare lista foarte mare şi îi faci să de-a ceva şi la investiţia asta. Decât că 

corect mi se pare normal să ne întrebe şi ce trebuie făcut. Eu sincer nici nu trăgeam 

speranţă că o să ne dea vreun ban. 

 Domnul Preşedinte de şedinţă, Tudor Toma – corect mi se pare să ne fi spus, vă 

putem da atâţi bani, ce este prioritar de făcut cu ei. 

 Domnul consilier Stoica Florin-Nicolaie – eu am făcut o adresă către Apele 

Române, am mers la sediu, după procesul verbal şi am discutat să ne ajute, şi mi-a 

spus că nu se poate că prioritate sunt în alte părţi, dar putem să intervenim pe albia 

pârâului ca să luăm material să consolidăm albia pârâului. Şi am şi făcut asta fără 

niciun ban de la nimeni şi nici nu am cerut nimic. Şi acum primim bani pe situaţii de 

urgenţă şi nu putem să facem ce e prioritar. Am înţeles, banii ăştia au destinaţia lor. 

Dar pe viitor putem să analizăm şi în consiliul local, şi să stabilim o listă de priorităţi. 

Spuneţi că trebuiesc puse pe hârtie cât mai multe puncte, dar aşa cum spunea şi 

domnul Spînu, trebuie trecute doar cele necesare şi urgente. 

Secretarul comunei Bătrâni, Popescu Magdalena – pe viitor, să sperăm că nu o să mai 

fie cazul, o să vă comunicăm data când se face procesul verbal şi vă invităm şi pe dvs. 

 Domnul Preşedinte de şedinţă, Tudor Toma,întreabă dacă mai sunt înscrieri la 

cuvant, nu se înscrie nimeni drept pentru care se supune la vot, toti consilierii prezenti 

votând „pentru”. 

 Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi : Intrebari si diverse. 

 Domnul Preşedinte de şedinţă ,Tudor Toma,întreabă dacă sunt înscrieri la 

cuvant, se înscrie: 

 Domnul consilier Stoica Florin-Nicolaie – aş vrea să întreb dacă este vreo şansă 

să constrângem firmele care au făcut exploatări pe raza comunei Bătrâni să plătească 

taxa stabilită prin hotărâre. 

 Primarul comunei Bătrâni, Necula Gheorghe  - s-a făcut adresă, s-a aflat cine 

sunt, s-au făcut somaţii şi aşteptăm să vedem dacă dau banii şi dacă nu le punem 

oprire pe conturi. 

 Domnul consilier Enachescu Gheorghe: ce s-a întâmplat cu bunurile de la 

„Casa de apă”? cu bunurile, cu spargerea, s-a luat vreo măsură? 

 Domnul Viceprimar, Romică Panait – a venit poliţia, executorul, din partea 

Primăriei Eu, d-na secretar, d-na Denisa, domnul Stan şi s-a intrat acolo. Uşile au fost 

forţare, geamurile deschise, ce a rămas acolo le-a trecut d-na executor pe listă şi 

urmează să vină un expert să le stabilească valoarea. 

 Domnul consilier Enachescu Gheorghe: ce executor? – d-na Muşat? 

 Domnul Viceprimar, Romică Panait – nu ştiu. 

 Domnul consilier Enachescu Gheorghe: ce s-a stabilit, cine a avut ultima dată 

cheile? 

 Domnul Viceprimar, Romică Panait – nu ştiu la cine au rămas cheile, ideea e că 

au fost uşile forţate cu ranga. 



 Domnul consilier Enachescu Gheorghe: cheile au rămas la Lili a lui Bănică. 

 Primarul comunei Bătrâni, Necula Gheorghe  - eu am întrebat-o pe Lili şi a zis 

că cheile au venit ăia şi au luat cheia de la ea. 

 Domnul consilier Enachescu Gheorghe: şi n-aţi găsit nimic, poliţia nu a găsit 

nimic? 

 Domnul Viceprimar, Romică Panait – deocamdată s-a depus o plângere dar nu 

ştim ce s-a luat. Bunirile? Care bunuri? Tu dacă ai fost acolo poţi să spui ce bunuri s-

au luat, eu n-am fost niciodată acolo şi nu pot să spun ce bunuri au fost. Am văzut 

suport de televizor dar fără televizor. 

 Domnul consilier Stan Gheorghe – bunuri sunt, că există încă mobila dar nu 

ştim ce a mai fost. 

 Primarul comunei Bătrâni, Necula Gheorghe  - dacă sunt două suporturi eu 

cred că s-au luat două televizoare cel puţin.  

 Domnul Spînu Gheorghe – au fost televizoare în toate camerele, eu le-am 

conectat. Au fost 5-6 televizoare. Şi nouă ne-au luat echipamentele pe care le-am 

lăsat acolo. 

 Secretarul comunei Bătrâni, Popescu Magdalena – am inţeles de la domnul 

Niţă că erau şi nişte genţi de laptop, nu s-au mai găsit. Cred că dacă erau goale nu le 

luau. 

 Domnul Spînu Gheorghe – trebuie să facem tot posibilul şi cu ajutorul şi al 

celor din opoziţie care ne-au ajutat să dăm camerele de supraveghere jos, să le punem 

înapoi. Văd că se petrec fel şi fel de lucruri. Se răpesc copiii, se bat, se fură, camerele 

sunt benefice pentru a prinde făptaşii. Trebuie urgentat şi să punem camerele în 

funcţiune, este benefic pentru comunitatea noastră să existe supraveghere video in 

comună. 

 Domnul Preşedinte de şedinţă, Tudor Toma – eu nu am fost consilier şi nu am 

nimic de-a face cu datul camerelor jos. Ba din contră, eu văd că sunt benefice că am 

ştii cu siguranţă câte maşini de lemne se transportă şi vedem şi câţi bani s-au încasat. 

Exemplele grave se referă la copii răpiţi. 

 Domnul consilier Enachescu Gheorghe: plângerea a fost făcută de doamna 

Grigorescu şi domnul Beldiman şi nu a fost pentru camere ci pentru că au fost puse 

ilegal. 

 Domnul Spînu Gheorghe –în comună la noi nu vine nimeni să ne urmărească, 

că s-au pus camere ilegal. Satul e de vină, noi suntem de vină, unul dintre consăteni a 

făcut sesizarea. Nu cred că acum ar fi o problemă dacă punem camerele, sunt copii 

răpiţi, se fură şi nu se prind hoţii pentru că nu avem cum să-i urmărim. 

 Secretarul comunei Bătrâni, Popescu Magdalena – urmează să se facă o 

expertiză pentru bunurile care pot si scoase la licitaţie. Putem ca noi să luăm bunurile 

în cuantumul datoriei, sunt paturi, saltele, mobilă, două frigidere, o ladă frigorifică 

plină cu mâncare stricată, chiar vorbeam cu domnul Viceprimar să le ducem la salon. 

Dar înainte de a le curăţa să ştim dacă noi avem intenţia de a le lua, că nu vreau să fac 

hepatită şi la licitaţie să le ia pe doi lei altcineva. Noi, comuna, le putem lua cu 75% 



din preţul dat de expertiză, aşa a zis d-na Executor, că dacă vrem, le putem lua fără 

licitaţie.  

 Domnul consilier Stoica Florin-Nicolaie – noi luăm bunurile în cuantumul 

datoriei, de ce trebuie să mai plătim noi 75% din valoarea bunurilor. 

 Secretarul comunei Bătrâni, Popescu Magdalena – e borba de compensare a 

datoriei cu bunuri, se face o expertiză pentru a se stabilii valoarea bunurilor si am 

înţeles că le putem lua la lot. 

 Domnul Preşedinte de şedinţă, Tudor Toma – există o hotărâre judecătorească 

să putem lua bunurile? 

 Secretarul comunei Bătrâni, Popescu Magdalena –i-am dat în judecată să ne 

putem recupera prejudiciul, vine un expert care face o evaluare, apoi ne adjudecăm în 

cuantumul datoriei bunurile. 

 Primarul comunei Bătrâni, Necula Gheorghe – nu putem să luăm tot, un 

container este foarte valoros, cel putin 5000 lei. 

Domnii/doamnele consilieri sunt în totalitate de acord ca în cuantumul datoriei să se 

ia bunuri. 

 Domnul consilier Enachescu Gheorghe: cum se numeşte executorul? 

 Secretarul comunei Bătrâni, Popescu Magdalena – Alina Muşat. 

 Viceprimarul comunei Bătrâni, Panait Romică – este bine să luăm bunurile 

pentru că o să crească valoarea clădirii şi când o închiriem ţinem cont şi mărim preţul 

chiriei. 

 Domnul Preşedinte de şedinţă, Tudor Toma, întreabă dacă mai sunt înscrieri la 

cuvânt, nu se mai înscrie nimeni şi se declară închisă şedinţa Consiliului local. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal. 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            SECRETAR, 

         TUDOR TOMA                                          POPESCU MAGDALENA 


