ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES –VERBAL
Încheiat astăzi 03.12.2019 în şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului
Local al oraşului Boldeşti-Scăeni, la care au participat 14 consilieri din totalul de
17 consilieri în funcţie.
Convocarea consilierilor la şedinţă s-a făcut prin Dispoziţia primarului nr.
447/03.12.2019 şi în scris prin Convocator nr. 16313/03.12.2019.
La lucrările ședinței mai participă : d-na secretar Tudor Florina Neli şi dna
Vişănoiu Daniela.
Şedinţa de consiliu este prezidată de dna Cărpuşor Sanda care a fost ales
preşedinte de şedinţă pentru lunile octombrie şi decembrie.
Domnul primar supune aprobării proiectul ordinii de zi, acesta se aprobă în
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind 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 : Având în vedere încasările suplimentare din ultima
perioadă care se ridică la valoarea de 200.000 lei, această sumă a fost repartizată în
totalitate la secţiunea de funcţionare pentru a acoperi necesităţile de funcţionare ale
instituţiei. În acest sens vă rugăm să aprobaţi acest proiect de hotărâre cu
menţiunea că v-a mai exista încă o rectificare bugetară la sfârşitul anului în urma
unei ordonanţe de guvern prin care urmează să primim o anumită sumă de bani
pentru concedii medicale, etc.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2019 se adoptă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 2 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 : Având în vedere stadiul execuţiei investiţiilor la
această dată, ţinând cont că la unele au fost într-un stadiu mai avansat de executare
faţă de altele, s-au luat sumele de la unele şi s-au repartizat astfel încât să putem să
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achităm facturile pe care le-au făcut constructorii. Suma finală nu s-a modificat pe
total. Decât între capitolele bugetare, la secţiunea de dezvoltare s-a făcut anumite
reglări.
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.
Dna Cărpuşor Sanda declară închise lucrările şedinţei extraordinare de
îndată de astăzi 03.12.2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cărpuşor Sanda

SECRETAR GENERAL,
Tudor Florina-Neli
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