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Încheiat astăzi 06.01.2017 în şedinţa extraordinară 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. 

1/03.01.2017 şi în scris prin Invitaţia nr. 95/03.01.2017.  

La lucrările şedinţei mai participă: d.na Tudor Florina-Neli- secretar, d.ra 

Dinu Alina- inspector.   

Şedinţa de consiliu este prezidată de dl. Cardoși Nicolae care a fost ales în 

unanimitate de voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile decembrie 2016 şi ianuarie 

2017.  

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 Boldeşti-Scăeni din data de 21.12.2016.  

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

ordinare a Consiliului Local Boldeşti-Scăeni din data de 21.12.2016, care se aprobă 

în unanimitate de voturi.    

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

definitivă din excedentul bugetului local al orașului Boldeşti-Scăeni a deficitului 

secțiunii de dezvoltare înregistrat la finele anului 2016. 

           Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

 Supus la vot, proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din 

excedentul bugetului local al orașului Boldeşti-Scăeni a deficitului secțiunii de 

dezvoltare înregistrat la finele anului 2016, se adoptă în unanimitate de voturi. 

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

Planului anual de acțiuni sau lucrări de interes local. 

       Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 
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 Supus la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni 

sau lucrări de interes local, se adoptă în unanimitate de voturi. 

           Se trece la punctul 4 al ordinii de zi : Diverse 

           Nu au fost depuse materiale pentru acest punct. 

           

          

 

Dl. Cardoși Nicolae declară închise lucrările ședinței extraordinare din data de 

06 ianuarie 2017. 

 

 

 

             Președinte de ședință,                                                   Secretar,  

                 Cardoși Nicolae                                                Tudor Florina-Neli 

 


