ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
_________________________________________
PROCES-VERBAL
LA DATA DE 23.04.2018 ÎN ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A
CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
La şedinţă participă un nr. de 7 consilieri, respectiv: dl. Albescu Adrian, dl. Bălăeţ
Dumitru, dl. Botgros Ilie, dl. Corlan Lucian, dl. Vrabely Bela, dl. Sfia Ion, dna David
Olivia
Convocarea la şedinţă s-a făcut prin dispoziţia primarului nr. 119 din 23.04.2018.
Având în vedere faptul că domnul Habian Viorel, preşedintele de şedinţă ales
pentru perioada martie 2018 – mai 2018 lipseşte în săptămâna 23-29 aprilie este necesară
alegerea unui alt preşedinte de şedinţă.
Este propus domnul Sfia Ion propunerea fiind aprobată cu unanimitate de voturi.
Se dă citire primului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.
Domnul primar explică faptul că a fost încasată suma de 22400 lei reprezentând
dividentele de la SC Apa Serv Valea Jiului SA este necasară rectificarea bugetului local
astfel încât să putem contribui, conform legii, la fondul IDD cu sume cel puţin egale cu
dividendele primite.
Proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi, respectiv 7.
Se dă citire celui de al doilea proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii”Extindere reţele apă / apă
uzată Aninoasa”
Domnul primar explică faptul că anul acesta beneficiem de nişte dividente de la
SC Apa Serv Valea Jiului S.A., care se adaugă celor de anul anul trecut, Cu aceşti bani se
poate realiza investiţia de extindere a reţelei de apă în zona fostei exploatări miniere, iar
pentru asta a fost întocmit un studiu de fezabilitate pentru realizarea acestui obiectiv de
investiţii, fiind necesară aprobarea acestuia de către consiliul local.
Proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi, respectiv 7.
Nemaifiind alte discuţii, sunt declarate închise lucrările şedinţei de îndată a
Consiliului local, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în două
exemplare.
Aninoasa la,
23.04.2018
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