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AGENDA CONDUCERII 

PROGRAME-PROIECTE 

2022 

Obiectivul general al conducerii orașului Boldești-Scăeni îl reprezintă dezvoltarea economică și 

socială, durabilă a orașului, care să determine creșterea calității vieții locuitorilor săi. 

În acest context, se impune necesitatea existenței unei viziuni strategice pe termen mediu și lung 

care să traseze direcțiile de dezvoltare a localității, exprimând o abordare integrală a problemelor 

cu care se confruntă comunitatea și prezentând aspirațiile de dezvoltare ale acesteia, bazate pe 

potențialul local existent.  

În condițiile existenței unei strategii de dezvoltare locală, aprobată prin hotarâre de consiliu local, 

liderii comunității se vor concentra asupra obiectivelor stabilite și a acțiunilor ce trebuie 

întreprinse pentru atingerea acestor obiective, prin coordonarea și orientarea eficientă a resurselor 

de care dispun. 

În prezent, conducerea orașului Boldești Scăeni, are ca priorități implementarea proiectelor pentru 

care sunt semnate contractele de finanțare nerambursabile, europene sau guvernamentale, precum 

și identificarea de noi surse de finanțare pentru proiectele definite în Strategia de Dezvoltare 

Locală ca fiind de primă necesitate la nivelul localității. 

La această dată, aprilie 2022, în orașul Boldești-Scăeni se află în implementare următoarele 

proiecte care beneficiază de finanțarea nerambursabilă: 

- „Modernizare şi extindere reţele de canalizare, oraş Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova”, 

prin Ministerul Lucrărilor Publice al Dezvoltării şi Administraţiei P.N.D.L. etapa I, cu o 

valoare totală de 32,073,951.07 lei; 

- „Modernizare și extindere stație de epurare în orașul Boldești-Scăeni, județul Prahova”, 

prin Ministerul Lucrărilor Publice al Dezvoltării şi Administraţiei P.N.D.L. etapa II, cu o 

valoare totală 6,907,491.47 lei; 

- „Teren de sport multifuncţional Liceul Tehnologic Teodor Diamant, Boldești-Scăeni, 

județul Prahova”, prin Ministerul Lucrărilor Publice al Dezvoltării şi Administraţiei 

P.N.D.L. etapa II, cu o valoare totală de 1,564,417.14 lei; 

- „Îmbunătățirea serviciilor educaţionale, cultural-recreative şi a spaţiilor publice urbane 

din oraşul Boldeşti-Scăeni”, în cadrul Programului Operational Regional – Axa 13, cu o 

valoare totală de 14,656,321.73 lei 

 

În cursul lunii iunie 2021 au fost recepționate lucrările aferente proiectului „Modernizare sistem 

de iluminat public în oraşul Boldești-Scăeni, județul Prahova”, cu finanțare de la Administraţia 

Fondului pentru Mediu, proiect care are o valoare totală de 556,027.50 lei 

 

Proiectul "Eficientizarea energetică a clădirii Școala gimnazială Mihai Viteazul, oraș Boldești-

Scăeni", în valoare totală de 4,041,000.00 lei a fost depus în vederea obținerii finanțării în cadrul 
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“Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în 

clădirile publice”- ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU. Proiectul se află în etapa 

de evaluare. 

 

Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" - MINISTERUL DEZVOLTĂRII, 

LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI a permis orașului să pregătească și să depună 

proiecte în vederea obținerii finanțărilor necesare pentru urmatoarele proiecte:  

• "Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă, oraş Boldeşti-Scăeni, județul 

Prahova” 

• “Dezvoltarea infrastructurii în zona marginalizată I (strada Poienilor și Calea Unirii), 

oraș Boldești-Scăeni, județul Prahova” 

• "Modernizare strada Valea Bisericii, oraș Boldești-Scăeni, județul Prahova” 

 

La nivelul Primăriei orașului Boldești-Scăeni, în cadrul departamentelor de specialitate se 

pregătesc documentele necesare pentru accesarea fondurilor nerambursabile ce urmează a fi 

disponibile în perioada urmatoare. 

Astfel, au fost contractate servicii de specialitate necesare în procesul de pregătire pentru 

urmatoarele proiecte: 

• "Modernizare sistem iluminat public, etapa a II-a, în orașul Boldești-Scăeni, județul 

Prahova", pentru care se va accesa Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a 

gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public - ADMINISTRAȚIA 

FONDULUI PENTRU MEDIU 

• ”Amplasare stații de reîncărcare a vehiculelor electrice în Orașul Boldești-Scăeni, județul 

Prahova” pentru care se va solicita finanțare din Programul privind reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de 

transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru 

vehicule electrice în localități - ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU 

• ”Eficientizarea energetică a clădirii Liceului tehnologic Teodor Diamant, oraș Boldești-

Scăeni” proiect care va fi depus în vederea obținerii finanțării din Planul Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA 10 - Fondul Local (PNRR/2022/C10). 

 

Misiunea administrației publice locale a orașului Boldești - Scăeni este de a fi permanent în slujba 

comunității locale, pentru a rezolva nevoile acesteia într-o manieră legală, transparentă, echitabilă, 

competentă și eficientă, asigurând astfel creșterea calității vieții locuitorilor orașului.  

 

Boldești - Scăeni 2027 – un oraș dezvoltat economic, accesibil investitorilor și competitiv, cu o 

administrație publică modernă, care să asigure îmbunătățirea condițiilor de trai tuturor locuitorilor 

săi și accesul liber și egal la servicii publice de calitate.  

 

 

 

PRIMAR, 

BUCUROIU CONSTANTIN 


