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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 

CONSILIUL LOCAL     

 

PROCES –VERBAL 

 

                                               

Încheiat astăzi 06.06.2019 în şedinţa extraordinară 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. 

161/03.06.2019 şi în scris prin Invitaţia nr. 7646/03.06.2019.  

La lucrările şedinţei mai participă: d-na secretar Tudor Florina Neli şi d-na 

Vişănoiu Daniela. 

Şedinţa de consiliu este prezidată de dna Cărpuşor Sanda care a fost ales în 

unanimitate de voturi preşedinte de şedinţă pentru lunile iunie şi iulie. 

În lipsa domnului primar, domnul 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 

ordinare a Consiliului Local din data 28.05.2019. 

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 28.05.2019, care se aprobă în unanimitate de voturi. 
 

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

programelor sportive ale Clubului Sportiv Petrolistul Boldeşti. 

Se prezintă punctele de vedere ale comisiilor de specialitate care avizează 

favorabil. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind finanţarea programelor sportive ale 

Clubului Sportiv Petrolistul Boldeşti, se adoptă cu 16 voturi pentru. Dna Cioc Rodica nu 

participă la dezbaterea şi adoptarea hotărârii. 
 

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

statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Boldeşti-Scăeni. 

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 modificarea unor condiţii de încadrare pentru 

aparatul de specialitate al primarului. 

Supus la vot, Proiectul de hotărâre privind  modificarea statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Boldeşti-Scăeni, se adoptă în unanimitate 

de voturi. 
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Se trece la punctul  4 al ordinii de zi : DIVERSE 
 

          1.  Se prezintă adresa nr. 7778/05.06.2019 prin care dl.  Emanuil Manolov, primar 

al Primăriei orașului Pavlikeni, Republica Bulgaria face invitație domnului primar 

Bucuroiu Constantin, împreună cu o delegație de maxim 5 persoane, în perioada 28.06-

30.06.2019  la sărbătorirea a-76-a aniversare a înfiinţării oraşului Pavlikeni  în data de 29 

iunie 2019. 

 Se trece la discuții:  

  Dl. Predea Gheorghe : Să vedem ce spune domnul Primar. Dacă este, trebuie să 

plecăm cât mai puţini. Merge domnul primar şi… 

 […] 

 Dna Cărpuşor Sandală : Dar nu putem şi deloc ? 

  Dl. Predea Gheorghe : De ce? 

 Dna Cărpuşor Sandală : Să nu se ducă nimeni. 

 Dl. Predea Gheorghe : Nu ştiu relaţia între domnul primar şi... Nu ştiu exact. Dar 

în funcţie de câte persoane, pentru că dacă vor să meargă 6 persoane de la consiliul local 

nu ştiu dacă găsim bani de deplasare pentru toţi […] 

 Dl Lăcătuşu Ioan : Acolo scrie maxim 5 persoane.  

 Dl Predea Gheorghe :  Au spus 5 persoane dar dacă vor să meargă 5 nu ştiu dacă 

sunt bani de deplasare. 

 Dna Cărpuşor Sandală : Al şaselea merge pe cont propriu.  

 Dl Predea Gheorghe : Aici este problema. Urmează ca domnul primar să vă 

contacteze şi până pe 12 iunie să dăm răspuns dacă merg două, trei  sau cinci persoane. O 

să discutăm cine merge. 
 

  Dna Cărpuşor Sanda declară  închise  lucrările  şedinţei extraordinare de astăzi 

06.06.2019.    

  

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR, 

                    Cărpuşor  Sanda                                         Tudor  Florina-Neli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


