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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL ORAȘULUI
BOLDEȘTI-SCĂENI

ANUL 2021

1.Autoritatea publică locală Boldești-Scăeni, județul Prahova a avut ca
misiune în anul 2021 satisfacerea interesului public prin stabilirea de obiective în
cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă.

2. Au fost preocupări în direcția îmbunătățirii activității în cadrul Primăriei
orașului pentru atingerea indicilor de performanță prevăzuți în Anexa nr. 1.

3. În cadrul obiectivelor stabilite prin strategie s-a acționat pentru
implementarea proiectelor pentru care sunt semnate contracte de finanțare din fonduri
publice și din fonduri nerambursabile potrivit Anexei nr. 2.

4. Cheltuielile înregistrate la nivelul autorității publice locale în anul 2021
sunt reflectate în Anexa nr. 3.

5. În derularea contractelor încheiate pentru atragerea obiectivelor stabilite au
fost întâmpinate și nerealizări determinate de lipsa fondurilor financiare.

Întocmit
Inspector Relații cu Publicul,
Dinu Elena-Alina



INDICI DE PERFORMANȚĂ ANUL 2021 

 

 La nivelul Primăriei oraşului Boldeşti-Scăeni au fost identificaţi în cursul anului 2021 - 101 indicatori de 

performanţă  asociaţi obiectivelor, aceştia vor fi completaţi/evaluaţi anual. Se constată că nu sunt abateri grave, majoritatea 

indicatorilor arată un grad de realizare de 100%, iar cei cu valori mai mici sunt indicatori ale căror valori vor fi de 100% la 

finalul procesului evaluat, în funcție de activitatea specifică (de ex. mai mulţi ani, la finalul anului următor decât cel supus 

evaluării, etc). 
 

Nr. 

Crt 

Compartiment/ birou Indicatori de performanta IP calculat  

pentru anul 2021 

Periodicitatea 

monitorizarii 

1.01 Secretar general 1.Gradul de  acordare a avizului de legalitate 

pentru Dispozițiile emise de primar 

Nr. avize  favorabile acordate /Nr. Dispoziții emise  * 

100 

 

2.Gradul de  acordare a avizului de legalitate 

pentru Hotărârile adoptate de Consiliul Local 

Nr. Avize favorabile acordate /Nr. HCL adoptate * 100 

 

 

818/818*100=100% 

 

 

Anual 

198/200*100=99% 

1.02  SPCLEP 1.Gradul de  eliberare a actelor de identitate 

Nr. CI eliberate /Nr. cereri eliberare CI  * 100 

 

2.Gradul de  eliberare a vizelor de reședința 

Nr. VR eliberate /Nr. cereri eliberare VR  * 100 

1325/1325*100=100% 

 

Anual 

 

34/34*100=100% 

1.03 Stare civilă 1.Gradul de  eliberare a certificatelor de căsătorie  

Nr. certificate căsătorie nou eliberate /Nr. cereri 

eliberare AC * 100 

 

85/85*100=100% 

Anual 

 

2.Gradul de  eliberare a certificatelor de naștere  

Nr. Certificate  naștere nou eliberate /Nr. Cereri 

eliberare CN * 100 

 

43/43*100=100% 

Relatii
Typewritten text
ANEXA NR. 1



3.Gradul de  eliberare a certificatelor de deces  

Nr. CD nou eliberate /Nr. Cereri eliberare CD * 100 

 

169/169*100=100% 

4.Gradul de  realizarea de schimbări de nume pe 

cale administrativă   

Nr. Schimbări efectuate /Nr. Cereri   * 100 

 

0 

5.Gradul de realizare a mențiunilor  

Nr. mențiuni operate și înaintate /Nr. Solicitări  *100 

 

694/694*100=100% 

6.Gradul de realizare a transcrierilor 

Nr. transcrieri efectuate /Nr. Solicitări  *100 

 

18/18*100=100% 

7.Gradul de eliberare a certificatelor de divorț 

Nr. Acte divorț eliberate /Nr. Cereri eliberare CD * 100 

 

1/1*100=100% 

2.01 Administrație 1.Gradul de transmitere a Dispozițiilor 

Nr. Dispoziții înregistrate/Nr. Dispoziții transmise 

*100 

 

2.Gradul de transmitere a Hotărârilor de Consiliu 

Local 

Nr.HCL înregistrate / Nr. HCL transmise * 100 

 

3.Gradul de transmitere a declarațiilor de avere 

Nr. Declarații de avere înregistrate/Nr. Declarații de 

avere transmise la ANI 

 

4.Gradul de transmitere a declarațiilor de interese 

Nr. Declarații de interese înregistrate/Nr. Declarații de 

interese transmise la ANI 

 

 

818/818*100=100% 

 

 

200/200*100=100% 

 

 

22/22*100=100% 

 

 

 

 

22/22*100=100% 

 

Anual 

 

2.02 Registrul agricol Gradul de completare/ actualizare a registrului 

agricol (perioada 2020-2024) 

Nr. Gospodarii actualizate sau completate / nr. Total de 

gospodarii existente * 100 

 

 

25% 

Anual 



2.03 Relații cu publicul 1.Ponderea audientelor soluționate 

Nr. Audiente soluționate / Nr. Audiente înregistrate 

*100 

 

2.Ponderea petițiilor soluționate 

Nr. petiții soluționate / Nr. petiții primite *100 

 

3.Ponderea solicitărilor soluționate în baza Legii 

nr.544/2001 

Nr. solicitări soluționate / Nr. solicitări primite *100 

 

4/4*100= 100% 

 

 

 

158/158*100=100% 

 

 

26/26*100=100% 

Anual 

2.04 Secretariat  Gradul de completare/ actualizare a registrului de 

intrare-ieșire 

Nr. Ieșiri înregistrate /Nr. intrări completate * 100 

27182/27430*100= 99% Anual 

2.05 Arhivă Gradul de predare la fondul de arhiva a 

documentelor 

Nr. compartimente care au predat doc/Nr. total 

compartimente *100 

29/29*100=100% Anual 
 

3.01 Urbanism și amenajarea 

teritoriului 

1.Gradul de  aprobare a cererilor de eliberare CU 

Nr. cereri de eliberare certificate de urbanism/ Nr. cereri de 

eliberare certificate de urbanism* 100 

 

2.Gradul de  eliberare a CU  

Nr. certificatelor de urbanism eliberate / Nr. certificatelor de 

urbanism solicitate* 100 

 

3.Gradul de prelungire a CU 

Nr. certificatelor de urbanism prelungite/Nr. cererilor de 

prelungire certificate de urbanism 

 

4.Gradul de  aprobare a cererilor de eliberare AC 

Nr. cereri de eliberare autorizații de construire/ Nr. cereri de 

eliberare autorizații de construire * 100 

 

 

 

237/237*100=100% 

 

 

 

237/237*100=100% 

 

 

 

11/11*100=100% 

 

 

 

97/97*100=100% 

 

Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anual 

 



5.Gradul de  eliberare a AC  
Nr. autorizații de construire eliberate / Nr. autorizații de 

construire solicitate* 100 

 

6.Gradul de prelungire a AC  

Nr. autorizații de construire prelungite/Nr. cererilor de 

prelungire autorizații de construire 

 

7.Gradul de  aprobare a cererilor de eliberare autorizații 

de desființare 

Nr. cereri de eliberare autorizații de desființare/ Nr. cereri de 

eliberare autorizații de desființare * 100 

 

8.Gradul de  eliberare a autorizații de desființare  

Nr. autorizații de desființare eliberate / Nr. autorizații de 

desființare* 100 

 

9.Gradul de  încasare a taxei de eliberare  autorizații de 

construire 

Nr. de taxe încasate/Nr. de autorizații eliberate * 100 

 

10.Gradul de soluționare reclamații OG.27/2002 

Nr. de reclamații primite/Nr. de reclamații 

soluționate*100 
 

11.Gradul de eliberare adeverințe număr stradal 

Nr. de adeverințe număr stradal eliberate/Nr. de cereri 

primite*100 

 

 

97/97*100=100% 

 

 

 

 

13/13*100=100% 

 

 

 

8/8*100=100% 

 

 

 

8/8*100=100% 

 

 

 

 

94/97*100=97% 

 

 

17/17*100=100% 

 

 

 

168/168*100=100% 

3.02 Programe. Informatică Gradul de dotare cu echipamente IT a compartimentelor 

funcționale PBS 

Nr. echipamente/Nr. salariați care lucrează la birou 

 

50/50*100=100% 
Anual 

3.03  Achiziții publice și urmărire 

contracte 

Gradul de actualizare al PAAP 

Nr. actualizări PAAP/nr. HCL privind modificarea BVC 

*100 

 

9/9*100=100% 
Anual 



3.04 Proiecte Gradul de dezvoltare a orașului prin proiecte   

Proiecte aflate în implementare 

Nr. axe identificate /Nr  Proiecte aflate în implementare 

 *100 

Proiecte aflate în evaluare 

Nr. axe identificate /Nr  Proiecte aflate în evaluare  *100 

 

Proiecte aflate în pregătire 

Nr. axe identificate /Nr  Proiecte aflate în pregătire  *100 

 

 

 

 

5/5*100=100% 

 

 

4/4*100=100% 

 

 

2/2*100=100% 

Anual 

3.05 Cadastru Gradul de întocmire a documentațiilor pentru 

modificare a TP 

Nr. documentații întocmite pentru modificare TP/Nr. 

Solicitări 

 

 

 

1/1 *100 = 100% 

Anual 

3.06 Control comercial și 

transport local 

1.Gradul de  aprobare a programelor de funcționare 

Nr. cereri de eliberare orare de funcționare / Nr. cereri de 

eliberare orare de funcționare aprobate* 100 

 

2.Gradul de  eliberare a orarelor de funcționare  

Nr. orarelor de funcționare eliberate / Nr. orarelor de 

funcționare solicitate* 100 

 

 

3.Gradul de emitere a autorizațiilor taxi 

Nr. Autorizații taxi emise /Nr. Cereri primite *100 

 

4.Nr.Autorizatii taxi prelungite/Nr. cereri primite*100 

  

5.Nr.Autorizatii taxe cu mașina înlocuita/ Nr. cereri de 

înlocuire*100 

 

6.Gradul de repartizare a locurilor de parcare 

Nr. locuri de parcare/Nr. cereri de aprobare*100 

 

11/11*100=100% 

 

 
 

11/11*100=100% 

 

 

 
2/2*100=100%  

 
2/2*100=100% 
 
0 

 

 
45/60*100=75% 

 

Anual 



 

7.Nr.locuri de parcare/Nr. cereri de renunțare*100 

29/29*100=100% 

 

8.Gradul de  eliberare a autorizațiilor 

Nr. Autorizații eliberate /Nr. cereri  de la  agenți economici 

care desfășoară activități de alimentație publică conform cod 

CAEN- 5530 si 5540  pe raza localității * 100 

 

 
25/25*100=100% 

 

 

 

0 

4. Biblioteca 1.Gradul de realizare a activităților prevăzute in 

programul anual al bibliotecii 

Nr. activități realizate in bibliotecă/Nr. activități 

prevăzute în programul anual al bibliotecii*100 

 

2.Indicator de dotare  cu cărți a bibliotecii 

Total cărți existente(fond carte la 31.12.2018)/ Nr. total 

locuitori 

 

 

 

12/27*100=44% 

 

 

 

16764/11580*100=145% 

(1,5 cărți/cap locuitor) 

Anual 

5. Serviciul patrimoniu local Gradul de eficienta in planificarea cheltuielilor 

Nr.capitole bugetare planificate/Nr. capitole bugetare 

bugetate *100 

 

Gradul de inventariere a gestiunilor  

Nr. gestiuni existente/Nr. Gestiuni inventariate *100 

 

Gradul de actualizare a PAAP 

Nr. rectificări bugetare care implica achizițiile / Nr. 

PAAP actualizate *100 

 

Gradul de finalizare a licitațiilor publice – 

concesiune 

Nr. licitații publice lansate/Nr. contracte concesiune 

încheiate *100 

 

11/11*100=100% 

 

 

 

7/7*100=100% 

 

 

11/25*100=44% 

 

 

 

 

2/2*100=100% 

 

Anual 



 

Gradul de finalizare a licitațiilor publice – 

închiriere 

Nr. licitații publice lansate/Nr. contracte închiriere 

încheiate *100 

 

Gradul de recepție al lucrărilor terminate 

Nr. recepții/Nr. lucrări terminate *100 

 

 

Gradul de realizare a lucrărilor 

Nr. devize plătite/Nr. devize primite*100 

 

Gradul de achitare a redevențelor(concesiune) 

Nr. contracte achitate/Nr. contracte încheiate*100 

 

Gradul de achitare a redevențelor(închiriere) 

Nr. contracte achitate/Nr. contracte încheiate*100 

 

Gradul de înregistrare a mijloacelor fixe 

Nr. mijloace fixe înregistrate/Nr. mijloace fixe 

achiziționate*100 

 

 

Gradul de ocupare a spatiilor locative aflate in 

administrare 

Nr. contracte de închiriere/Nr. unități locative aflate in 

administrare *100 

 

 

 

2/2*100=100% 

 

 

 

21/21*100=100% 

 

 

 

36/36*100=100% 

 

 

 

36/42*100=71% 

 

 

11/36*100=31% 

 

 

3/3*100=100% 

 

 

 

 

42/44*100=95% 

 



   

 

6.01 

 

 

 

 

 

 

Buget finanțe contabilitate,  

 

 și  

 

Birou impozite si taxe locale 

 

Gradul de realizare a veniturilor totale 

Venituri totale încasate/Venituri totale prognozate*100 

 

Gradul de realizare a veniturilor proprii 

Venituri totale încasate/Venituri totale prognozate*100 

 

Ponderea încasărilor realizate prin aplicarea 

masurilor de executare silita in venituri proprii 

Încasări din executări silite/Venituri proprii 

încasate*100 

 

Gradul de depunere voluntara a declarațiilor fiscale 

Nr .declarații depuse/ Nr .declarații ce trebuiau 

depuse*100 

 

Gradul de aplicare a amenzilor pentru nedepunere 

in termen a declarațiilor fiscale 

Nr. amenzi aplicate/ Nr. amenzi ce trebuiau 

aplicate*100 

 

 

Gradul de emitere in termen a certificatelor fiscale  

Nr.CF emise/Nr. cereri eliberare CF *100 

 

 

 

Gradul de impunere din oficiu a taxelor si 

impozitelor 

Nr. adrese impuse/Nr. adrese primite *100 

 

 

 

27067824/31518600*100 = 

85,8% 

 

 

13954892/13546570*100 = 

103% 

 

 

 

648360/31518600*100 =4,7% 

 

 

2710/2750*100=98% 

 

 

 

50/50*100=100% 

 

 

 

 

 

2330/2330*100=100% 

 

 

 

 

50/50*100=100% 

 

 

970/970*100=100% 

 

 

 

Anual 



Gradul de răspuns la adresele solicitate de ANAF, 

executori judecătorești 

Nr. răspunsuri/Nr. solicitări *100 

 

Gradul de soluționare a PV amenzi ai căror debitori 

nu au bunuri impozabile si nici venituri 
Nr. PV transmise la Judecătorie/ Nr.PV*100 

 

Gradul de raportare a situațiilor trimestriale(CFP) 

Nr. rapoarte trimestriale/ Nr. rapoarte trim. prevăzute a 

fi întocmite conform legislației*100 

 

 

 

 

 

118/118*100=100% 

 

 

 

4/4*100=100% 

6.02 Personal-salarizare Gradul de  actualizare a organigramei si a statului 

de funcții 

Nr. referate actualizare / Nr. HCL de aprobare * 100 

 

 

Gradul de întocmire a statelor de salarii 

Nr. state întocmite/ Nr. total luni *100 

 

Gradul de instruire a personalului 

Nr. salariați care au participat la cursuri/Nr. propuneri 

de instruire in PPP*100 

 

Gradul de ocupare a posturilor  

Nr. posturi ocupate/Nr. posturi existente in stat *100 

 

 

 

 

 

5/5*100=100% 

 

 

 

12/12*100=100% 

 

 

0 

 

 

 

141/158*100=89% 

Anual 



  7. Audit intern 1.Gradul de realizare a Planului de audit intern = 

Numărul misiunilor de audit intern realizate/ Numărul 

misiunilor de audit intern planificate 

 

2. Gradul de implementare al procedurilor in etapa 

de pregătire a  misiunilor de audit  

 =  Nr. proceduri din etapa de pregătire a misiunilor    /  

Nr. proceduri implementate in etapa de pregătire a 

misiunilor                       x 100(an ) % 

 

3. Gradul de implementare al procedurilor in etapa 

de intervenţie la fata locului a  misiunilor de audit  
 =  Nr. procedurilor din etapa de intervenţie /     Nr. 

procedurilor întocmite in etapa de intervenţie                              

x 100(an ) % 

 

4.Gradul de întocmire al documentelor in etapa de 

raportare a rezultatelor misiunilor de audit  

=  Nr. Documentelor din etapa de raportare a 

rezultatelor  misiunilor  /      

      Nr. Documentelor întocmite in etapa de raportare a 

rezultatelor  misiunilor                               

x 100(an ) % 

 

5. Gradul de implementare a recomandărilor = 

număr de recomandări implementate/număr total de 

recomandări formulate prin rapoartele de audit 

intern*100 

6. Gradul de raportare a activităţii de audit  

 =  Nr. Misiuni realizate      x 100(an ) % 

      Nr. Misiuni raportate                             

 

 

 

7/7 *100 = 100% 

 

 

 

 

9/9 x 100(an ) % =100% 

 

 

 

 

 

 5 /5*100%=100% 

 

 

 

 

 5/5*100% = 100% 

 

 

 

 

 

 

 

35/35*100= 100% 

 

 

7/7*100=100% 

Anual 

 



  8. Poliție locală Gradul de întocmire a Planului de ordine si 

siguranța 

Plan anual / Nr. ani * 100 

 

Gradul de realizare a graficului de serviciu 

Nr. grafice/Nr. luni*100 

1/1*100=100% 

 

 

 

12/12*100=100% 

Anual 

  9. Direcția de asistență socială Asigurarea protecției si promovarea drepturilor 

copiilor 

Gradul de acordare 

Nr. anchete sociale efectuate /Nr. cereri înregistrate * 

100 

 

Asigurarea venitului minim garantat 

Gradul de stabilire a dreptului 

Nr. dispoziții emise /Nr. cereri înregistrate/ *100 

 

Gradul de modificare a dreptului 

Nr. dispoziții emise /Nr. cereri(referate) înregistrate 

*100 

 

Gradul de suspendare a dreptului 

Nr. dispoziții emise /Nr. referate înregistrate *100 

 

Gradul de încetare a dreptului 

Nr. dispoziții emise /Nr. referate înregistrate *100 

 

Gradul de reluare a dreptului 

Nr. dispoziții acordare /Nr. referate înregistrate *100 

 

Acordarea alocațiilor pentru susținerea familiei 

Gradul de acordare 

Nr. dispoziții acordare /Nr. cereri înregistrate *100 

 

 

 

20/20*100=100% 

 

 

 

30/30*100=100% 

 

 

 

15/15*100=100% 

 

 

 

20/20*100=100% 

 

 

40/40*100=100% 

 

 

17/17*100=100% 

 

 

 

30/30*100=100% 

Anual 



 

Gradul de modificare  

Nr. dispoziții modificare /Nr. cereri înregistrate *100 

 

Gradul de încetare  

Nr. dispoziții încetare /Nr. cereri înregistrate *100 

 

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței 

Gradul de acordare 

Nr. dispoziții acordare /Nr. cereri înregistrate *100 

 

Gradul de modificare  

Nr. dispoziții modificare /Nr. cereri înregistrate *100 

 

Acordarea asistentei sociale pentru persoanele 

vârstnice 

Gradul de realizare a anchetelor sociale 

Nr. anchete sociale realizate /Nr. cereri înregistrate 

*100 

 

Asigurarea protecției si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap 

Gradul de realizare a anchetelor sociale 

Nr. anchete sociale realizate /Nr. cereri înregistrate 

*100 

 

Acordarea alocației de stat, a indemnizației pentru 

creșterea copilului si a stimulentului de inserție 

 

Gradul de acordare a alocației de stat 

Nr. dosare depuse la AJPIS Prahova /Nr. cereri 

înregistrate *100 

 

 

10/10*100=100% 

 

 

5/5*100=100% 

 

 

 

92/92*100=100% 

 

 

0 

 

 

 

 

30/30*100=100% 

 

 

 

 

400/400*100=100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

145/145*100=100% 



 
Gradul de acordare a indemnizației de creștere a 

copilului 

Nr. dosare depuse la AJPIS Prahova /Nr. cereri 

înregistrate *100 

 
Gradul de acordare a stimulentului de inserție 

Nr. dosare depuse la AJPIS Prahova /Nr. cereri 

înregistrate *100 

 

 

 

 

105/105*100=100% 

 

 

 

38/38*100=100% 

 

 

Pe baza acestei informări conducerea instituției evaluează performanțele, constată abaterile și ia măsuri corective, dacă 

este cazul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finantare 

nerambursabila 

(lei)

Contributie 

buget local 

(eligibil si 

neeligibil) (lei)

VALOARE 

TOTALA (lei cu 

TVA)

1

"Dezvoltarea infrastructurii în zona 

marginalizată I (strada Poienilor și Calea 

Unirii), oraș Boldești-Scăeni, județul Prahova"

Programul Dezvoltare locala, reducerea 

saraciei si cresterea incluziunii romilor 

finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 

2014-2021

36.439,20 0,00 36.439,20 27 nov. 2019

2020 (proiect 

aflat in perioada 

de 

monitorizare)

2

"Masuri de protectie impotriva Covid19 pentru 

comunitatea vulnerabila din orasul Boldesti-

Scaeni, jud. Prahova pe perioada pandemiei de 

coronavirus"

Consiliul Europei - Programul ROMACT 24.100,00 0,00 24.100,00 28 aprilie 2020 2020

3
"Gospodarie apa Seciu in orasul Boldesti-

Scaeni, judetul Prahova"
Programul National de Dezvoltare Locala 777.731,56 50.452,34 828.183,90 30 oct.2017 2020

838.270,76 50.452,34 888.723,10

Finantare 

nerambursabila 

(lei)

Contributie 

buget local 

(eligibil si 

neeligibil) (lei)

VALOARE 

TOTALA (lei cu 

TVA)

1
"Extindere si modernizare retele de canalizare 

in orasul Boldesti-Scaeni, judetul Prahova"
Programul National de Dezvoltare Locala 29.987.184,21 2.086.766,86 32.073.951,07 25 oct 2016 25 iulie 2022

2
"Modernizare si extindere statie de epurare in 

orasul Boldesti-Scaeni, judetul Prahova"
Programul National de Dezvoltare Locala 5.769.007,86 1.138.483,61 6.907.491,47 15 nov 2017 31 dec 2022

3

"Teren de sport multifunctional Liceul 

Tehnologic Teodor Diamant Boldesti-Scaeni, 

judetul Prahova"

Programul National de Dezvoltare Locala 1.351.230,04 213.187,10 1.564.417,14 3 dec 2019 27 ian 2022

Proiecte aflate in implementare

Denumire Proiect Programul de finantare

Data semnarii 

contractului de 

finantare

Data 

finalizarii 

Nr.        

Crt

Valoare proiect, inclusiv TVA, din care

Nr.        

Crt
Denumire Proiect Programul de finantare

Data semnarii 

contractului de 

finantare

Data 

previzionata 

finalizare

Valoare proiect, inclusiv TVA, din care

Proiecte finalizate

Situație proiecte aflate în pregătire, evaluare, implementare, la nivelul orașului Boldești-Scăeni, care au o componenta de finanțare nerambursabilă  

Relatii
Typewritten text
ANEXA NR. 2



4

"Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale, 

cultural-recreative şi a spaţiilor publice urbane 

din oraşul Boldeşti-Scăeni, Cod SMIS2014+: 

126450"

Programul Operaţional Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 13  - Sprijinirea regenerării 

orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de 

Investiții 9B – Oferirea de sprijin pentru 

revitalizarea fizică, economică și socială a 

comunităților defavorizate din regiunile 

urbane și rurale, Obiectiv specific 13.1 – 

Îmbunătățirea calității vieții populației în 

orașele mici și mijlocii din România.

11.724.452,67 2.931.869,06 14.656.321,73 13 aprilie 2021 1 dec 2023

5

"Modernizare sistem iluminat public în 

ORAȘUL BOLDEȘTI SCĂENI, JUDEȚUL 

PRAHOVA“ 

Programul privind sprijinirea eficienţei 

energetice şi a gestionării inteligente a 

energiei în infrastructura de iluminat public - 

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU 

MEDIU

499.979,93 97.013,32 596.993,25 15 dec 2020 15 iunie 2022

49.331.854,71 6.467.319,95 55.799.174,66

Finantare 

nerambursabila 

(lei)

Contributie 

buget local 

(eligibil si 

neeligibil) (lei)

VALOARE 

TOTALA (lei cu 

TVA)

1

"Eficientizarea energetică a clădirii Școala 

gimnazială Mihai Viteazul, oraș Boldești-

Scăeni"

“Programul privind creşterea eficienţei 

energetice şi gestionarea inteligentă a 

energiei în clădirile publice”- 

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU 

MEDIU

3.798.358,76 242.814,35 4.041.173,11 29 sept 2021 24

2
"Modernizare şi extindere sistem de alimentare 

cu apă, oraş Boldeşti-Scăeni, județul Prahova”

Programul naţional de investiţii "Anghel 

Saligny" - MINISTERUL DEZVOLTĂRII, 

LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI 

ADMINISTRAŢIEI

54.452.370,71 1.003.810,75 55.456.181,46 27 oct. 2021 45

3

“Dezvoltarea infrastructurii în zona 

marginalizată I (strada Poienilor și Calea 

Unirii), oraș Boldești-Scăeni, județul Prahova”

Programul naţional de investiţii "Anghel 

Saligny" - MINISTERUL DEZVOLTĂRII, 

LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI 

ADMINISTRAŢIEI

3.381.062,69 136.058,94 3.517.121,63 28 oct 2021 12

4
"Modernizare strada Valea Bisericii, oraș 

Boldești-Scăeni, județul Prahova”

Programul naţional de investiţii "Anghel 

Saligny" - MINISTERUL DEZVOLTĂRII, 

LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI 

ADMINISTRAŢIEI

6.757.327,30 263.391,15 7.020.718,45 5 nov 2021 12

Nr.        

Crt
Denumire Proiect Programul de finantare

Data depunerii 

Cererii de 

finantare

Durata 

proiectului 

(luni)

Valoare proiect, inclusiv TVA, din care

Proiecte aflate in evaluare



5

Extinderea sistemului de distribuţie a gazelor 

naturale utilizând soluția tehnică inteligentă, 

în orașul Boldești Scăeni, județul Prahova”

Programul Naţional de Investiţii "Anghel 

Saligny"
6.829.756,00 112.480,00 6.942.236,00 26.apr.22 24

75.218.875,46 1.758.555,19 76.977.430,65



Finantare 

nerambursabila 

(lei)

Contributie 

buget local 

(eligibil si 

neeligibil) (lei)

VALOARE 

TOTALA (lei cu 

TVA)

1

"Modernizare sistem iluminat public, etapa a 

II-a, in orasul Boldesti-Scaeni, judetul 

Prahova"

Programul privind sprijinirea eficienţei 

energetice şi a gestionării inteligente a 

energiei în infrastructura de iluminat public - 

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU 

MEDIU

2.000.000,00 20.000,00 2.020.000,00 24 mai 2022 18

2

”Amplasare statii  de reincarcare a vehiculelor 

electrice în Orașul Boldești-Scăeni, județul 

Prahova”, 

Programul privind reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de sera in transporturi, prin 

promovarea infrastructurii pentru vehiculele 

de transport rutier nepoluant din punct de 

vedere energetic: statii de reincarcare pentru 

vehicule electrice in localitati - 

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU 

MEDIU

400.000,00 50.000,00 450.000,00 13.iun.22 12

3

”Eficientizarea energetică a clădirii Liceului 

tehnologic Teodor Diamant,  oraș Boldești-

Scăeni”

Planul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR), COMPONENTA 10 - Fondul 

Local (PNRR/2022/C10).

8.400.000,00 0,00 8.400.000,00

Prima runda 30 

mai 2022, A 

doua runda 31 

octombrie 2022

24

4 ”Eficientizarea energetică a clădirii Sediului 

Primăriei orașului Boldești-Scăeni - Calea 

Unirii nr. 67”

Planul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR), COMPONENTA 10 - Fondul 

Local (PNRR/2022/C10).

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Prima runda 30 

mai 2022, A 

doua runda 31 

octombrie 2023

24

13.800.000,00 70.000,00 13.870.000,00

TOTAL GENERAL 139.189.000,93 8.346.327,48 147.535.328,41

Proiecte aflate in pregatire

Nr.        

Crt
Denumire Proiect Programul de finantare

Termen limita 

de depunere 

Cerere de 

Finantare

Durata 

proiectului 

(luni)

Valoare proiect, inclusiv TVA, din care
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