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PROCES-VERBAL
LA DATA DE 30.07.2018 ÎN ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ  A

CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA

     Se deschide şedinţa extraordinară a Consiliului local al oraşului Aninoasa, la
care participă un nr.  de 10 consilieri,  respectiv:  dl.  Albescu Adrian,  dl.  Bălăeţ
Dumitru, dna. Bîrdea Camelia, dl. Botgros Ilie, dl. Corlan Lucian, dl. Presecan
Nicolae,  dl.  Sfia  Ion,  dl.  Vrabely  Bela,  dl.  Vlaşin  Petrea  Laurenţiu,  dl.  Vlaşin
Viorel.

Convocarea  la  şedinţă  s-a  făcut  prin  dispoziţia  primarului  nr.  188  din
25.07.2018.

Domnul primar explică faptul că în ceea ce priveşte proiectul “Green Line”
în urma depunerii proiectului au fost solicitate mai multe clarificări de către ADR
Vest,  prin  care  se  solicită  modificarea  unui  număr  de  trei  hotărâri  adoptate
anterior. Aceste hotărâri trebuie adoptate până în 30.07.2018 ora 13:00 astfel încât
să fie încărcate în sistemul My Smis înainte de termenul limită de depunere.

Se  dă  citire  primului  proiect  de  hotărâre  pentru  completarea  şi
actualizareaPlanului  de  Mobilitate  Urbană  Durabilă  aprobat  prin  Hotărârea
Consiliului local al oraşului Aninoasa nr. 24/2018 privind  aprobarea  Planului de
Mobilitate  Urbană  Durabilăpentru  realizarea  proiectului  de  dezvoltare  zonală
”Linie  verde  de  autobuze  electrice  între  Petrila-Petroşani-Aninoasa-Vulcan-
Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” acesta fiind aprobat cu unanimitate de
voturi respectiv 10.

Se  dă  citire  celui  de  al  doilea  proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2018 privind aprobarea documentatiei tehnice ”
Studiu  de  Fezabilitate”,  şi  a  indicatorilor  tehnico-economici pentru  investiţia
”Linie  verde  de  autobuze  electrice  între  Petrila-Petroşani-Aninoasa-Vulcan-
Lupeni-Uricani  Green  Line  Valea  Jiului  -  componenta  1  ”,  modificata  prin
Hotărârea Consiliului Local  nr. 35/2018  acesta fiind aprobat cu unanimitate de
voturi respectiv 10.

Se  dă  citire  celui  de  al  treilea  proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 27/2018 privind aprobarea documentatiei tehnice ”
Studiu  de  Fezabilitate”,  şi  a  indicatorilor  tehnico-economici pentru  investiţia
”Linie  verde  de  autobuze  electrice  între  Petrila-Petroşani-Aninoasa-Vulcan-
Lupeni-Uricani  Green  Line  Valea  Jiului  -  componenta  2  ”,  modificata  prin
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Hotărârea Consiliului Local  nr. 36/2018” acesta fiind aprobat cu unanimitate de
voturi respectiv 10.

Se  dă  citire  celui  de  al  patrulea  proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea
bugetului local.

Domnul primar explică că sunt necesare, cât mai curând posibil, realizarea
unor lucrări de reparaţii la acoperişurile clădirilor de pe strada Vulculeşti, lucrări
neprevăzute  la  data  adoptării  bugetului,  astfel  încât  pentru  realizarea  lor,  este
necesarea modificarea listei de investiţii şi, implicit, rectificarea bugetului local.

Proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi respectiv 10.

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

       Aninoasa la,
          30.07.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            CONTRASEMNEAZĂ   SECRETAR
                                                                      JR.GHEORGHE SIMION-NELU
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