ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES –VERBAL

Încheiat astăzi 28.09.2018 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.
387/25.09.2018 şi în scris prin Invitaţia nr. 14701/25.09.2018.
La lucrările şedinţei mai participă: d-na secretar Tudor Florina Neli, d-na
Vişănoiu Daniela şi dl. Voicu Ion.
Şedinţa de consiliu este prezidată de dl Petrişor Aurel care a fost ales în
unanimitate de voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile august şi septembrie.
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 25.09.2018.
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 25.09.2018, care se aprobă în unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii << Construire şi dotare
8 săli de clasă şi spaţiu servit masa, Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” oraş
Boldeşti-Scăeni>>.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiţii << Construire şi dotare 8 săli de clasă şi
spaţiu servit masa, Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” oraş Boldeşti-Scăeni>> se
adoptă în unanimitate de voturi.
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Se trece la punctul 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
Proiectului ,,Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale, cultural-recreative şi a spatiilor
publice urbane din oraşul Boldeşti– Scăeni” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează
favorabil.
Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului
,,Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale, cultural-recreative şi a spatiilor publice
urbane din oraşul Boldeşti – Scăeni” şi a cheltuielilor legate de proiect 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 Petrişor Aurel declară închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi
28.09.2018.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dl Petrişor Aurel

SECRETAR,
Tudor Florina-Neli
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