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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 

 

                                               

Încheiat astăzi 22.02.2017 în şedinţa de îndată a Consiliului Local  al 

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

consilieri în funcţie.   

Convocarea consilierilor la şedinţă s-a făcut prin Dispoziţia primarului 

nr.58/22.02.2017 şi în scris prin Invitaţia nr.2534/22.02.2017.  

La lucrările şedinţei mai participă: dl. primar, d-na secretar Tudor 

Florina Neli  şi d-na Vişănoiu Daniela. 

Şedinţa de consiliu este prezidată de D-na Cărpuşor  Sanda  care a fost 

alesasă în unanimitate de voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile februarie 

şi martie. 

Dl. primar supune aprobării proiectul ordinii de zi, acesta se aprobă în 

unanimitate de voturi. 

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

al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data 31.01.2017. Se prezintă 

punctele de vedere ale comisiilor de specialitate. 

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

şedinţei ordinare a Consiliului Local din data 31.01.2017, care se aprobă în 

unanimitate de voturi. 

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

actualizarea devizului general al obiectivului de investiţii „Modernizare şi 

extindere staţie de epurare, oraş Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova”. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului 

general al obiectivului de investiţii „Modernizare şi extindere staţie de 

epurare, oraş Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova” se  adoptă  în  unanimitate  

de  voturi. 

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

actualizarea devizului general al obiectivului de investiţii „Reabilitare 

clădire Club Boldeşti, oraş Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova”. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului 

general al obiectivului de investiţii „Reabilitare clădire Club Boldeşti, oraş 

Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova” se  adoptă  în  unanimitate  de  voturi. 
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Se trece la punctul 4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind  

actualizarea devizului general al obiectivului de investiţii „Teren de sport 

multifuncţional Liceu Tehnologic Teodor Diamant Boldeşti-Scăeni”. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind  actualizarea devizului 

general al obiectivului de investiţii „Teren de sport multifuncţional Liceu 

Tehnologic Teodor Diamant Boldeşti-Scăeni” se  adoptă  în  unanimitate  de  

voturi. 

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

actualizarea devizului general al obiectivului de investiţii „Modernizare şi 

extindere  reţele de canalizare, oraş Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova”. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului 

general al obiectivului de investiţii „Modernizare şi extindere  reţele de 

canalizare, oraş Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova” se  adoptă  în  unanimitate  

de  voturi. 

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

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

„Gospodărie de apă Seciu”. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Gospodărie de apă Seciu” se  

adoptă  în  unanimitate  de  voturi. 

D-na Cărpuşor  Sanda  declară  închise  lucrările  şedinţei de îndată de 

astăzi  22.02.2017.      

 

 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       SECRETAR, 

                D-na Cărpuşor  Sanda                                        Tudor  Florina Neli  

 

 

 

 


