
1 

 

 

 

PROCES –VERBAL 

 

                                               

Încheiat astăzi 14.09.2017 în şedinţa de îndată a Consiliului Local  al 

oraşului Boldeşti-Scăeni, la care au participat 13 consilieri din totalul de  17 

consilieri în funcţie.   

Convocarea consilierilor la şedinţă s-a făcut prin Dispoziţia primarului 

nr.500/14.09.2017 şi în scris prin Invitaţia nr.14512/14.09.2017.  

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

Neli  şi d-na Vişănoiu Daniela. 

Şedinţa de consiliu este prezidată de dl. Dinu Nelu care a fost ales în 

unanimitate de voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile august şi septembrie 

2017.  

Având în vedere că domnul primar lipseşte, dl. viceprimar 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 extraordinare a Consiliului Local din data 06.09.2017. Se prezintă punctele 

de vedere ale comisiilor de specialitate. 

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

extraordinare a Consiliului Local din data 06.09.2017, care se aprobă în 

unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-

Scăeni  pe anul 2017. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl. Predea Gheorghe : Fiind o şedinţă de îndată, nefiind şedinţă pe comisii, o 

să vă dau câteva explicaţii. Ţinând cont că finanţarea Unităţii de Asistenţă Medico-

Socială este asigurată de către DSP – PH aceştia ne-au dat fila de buget alaltăieri 

pentru a putea să îşi ridice salariile a fost nevoie de a convoca această şedinţă de 

îndată. Este vorba de suplimentarea veniturilor acestei unităţi cu sume de bani care 

a venit de la DSP – PH pentru plata asistenţilor medicali, personalului medical şi a 

doctorilor. Nu sunt alte modificări. Din acest punct de vedere vă rugăm să aprobaţi 

acest proiect de hotărâre. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri 

şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni  pe anul 2017 

se adoptă în unanimitate de voturi. 
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Se trece la punctul 6 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2017. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Se trece la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre:  

Dl. Predea Gheorghe : Este vorba de un proiect al unei unităţi subordonate, 

automat se modifică şi bugetul oraşului şi în acest sens s-a iniţiat acest proiect de 

hotărâre pe care vă rugăm să îl aprobaţi. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri 

şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni pe anul 2017 se adoptă în unanimitate de 

voturi. 

 

Diverse :  Se prezintă adresa nr.14387/12.09.2017 prin care Primarul 

oraşului Cesinovo-Oblesevo din Republica Macedonia, dl. Kostadin Lichkov, 

adresează d-lui primar Bucuroiu Constantin invitaţia de a participa la „Ziua 

Municipală”  în data de 21.09.2017. 

Consiliul Local desemnează să facă parte din delegaţia în Republica 

Macedonia,  oraşului Cesinovo-Oblesevo pe domnul Primar, dl. consilier local Biţă 

Paul, dl. consilier local Breană Petre-Dragoş, dl. Dinu Cristian şi pe dl. Chita 

Adrian.  

Dl Dinu Nelu declară  închise  lucrările  şedinţei de îndată de astăzi 

14.09.2017.     

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR, 

                    Dl  Dinu  Nelu                                          Tudor  Florina-Neli  

 

 


