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CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA

Dl.  consilier  Botgros Ilie,  decanul  de vârstă  al  consilierilor,  ia  cuvantul  în şedinţa
ordinară a Consiliului local al oraşului Aninoasa, la care participă un nr. de 13 consilieri,
respectiv: dl. Albescu Adrian, dna Bîrdea Camelia, dl. Bălăeţ Dumitru, dl. Botgros Ilie,
dl. Corlan Lucian, dna. David Olivia, dl. Habian Viorel, dl. Presecan Nicolae, dl. Vrabely
Bela, dl. Vlaşin Viorel, dl. Vlaşin Laurenţiu, dna. Pop Nicolina, dl. Sfia Ion.

Convocarea la şedinţă s-a făcut prin dispoziţia primarului nr. 234 din 11.07.2017.
Domnul consilier Botgros Ilie supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare

anterioare care este votat în unanimitate..

Doamna preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt proiecte peste ordinea de zi;
nefiind  alte  proiecte  peste  ordinea  de  zi,  aceasta  este  supusă  la  vot  fiind  votată  în
unanimitate.

Doamna preşedinte de şedinţă dă citire primului proiect de pe ordinea de zi proiect
de hotărâre privind aprobarea  vânzării prin negociere directă a imobilului – garsonieră ,
în  suprafaţă  utilă  de  45,38  mp,  situat  în  Aninoasa,  str.Libertăţii,  bl.  33  ap.11,
jud.Hunedoara, domnului Botderaţă Remus-Gheorghe.

Nemaifiind alte discuţii, proiectul  este supus la vot pe articole şi pe întregul său,
fiind aprobat  cu unanimitate de voturi, respectiv 13.

Doamna preşedinte de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de zi
proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea   vânzării  prin  negociere  directă  a  imobilului  –
apartament  ,  în  suprafaţă  utilă  de  69,07  mp,  situat  în  Aninoasa,  str.Bujorului,  bl.E,
scara1, ap.3,  jud.Hunedoara, domnului Ozon Emilian-Bogdan.

Nemaifiind alte discuţii, proiectul  este supus la vot pe articole şi pe întregul său,
fiind aprobat  cu unanimitate de voturi, respectiv 13.

Doamna preşedinte de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de zi
proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea   vânzării  prin  negociere  directă  a  imobilului  –
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garsonieră , în suprafaţă utilă de 28,00 mp, situat în Aninoasa, str.Libertăţii, bl. G, scara
II,, ap.21,  jud.Hunedoara, doamnei Zaharia  Gabriela.

Nemaifiind alte discuţii, proiectul  este supus la vot pe articole şi pe întregul său,
fiind aprobat  cu unanimitate de voturi, respectiv 13.

Doamna  Ungureanu  Doina,  Şef  S.P.A.S.  dă  citire  raportului  statistic  privind
protecţia persoanelor cu handicap pe semestrul  I 2017 şi  raportului privind realizarea
măsurilor de prevenire şi combatere a marginalizării sociale în trimestrul II anul 2017;

La capitolul  diverse  se  dă  citire  raportului  comisiei  de  urbanism cu privire  la
solicitarea familiilor Dunca şi Ştefanca.

Nemaifiind  alte  discuţii,  sunt  declarate   închise  lucrările  şedinţei  ordinare  a
Consiliului  local,  drept  pentru  care  s-a  încheiat  prezentul  proces-verbal  în  două
exemplare.

        Aninoasa la,
          17.07.2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ              CONTRASEMNEAZĂ   SECRETAR
                                                                    JR.GHEORGHE SIMION-NELU
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