ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
_________________________________________
PROCES-VERBAL
LA DATA DE 13.08.2018 ÎN ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A
CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
Se deschide şedinţa de îndată a Consiliului local al oraşului Aninoasa, la care
participă un nr. de 8 consilieri, respectiv: dl. Bălăeţ Dumitru, dna. Bîrdea Camelia,
dl. Corlan Lucian, dl. Habian Viorel, dl. Sfia Ion, dl. Vrabely Bela, dl. Vlaşin
Petrea Laurenţiu, dl. Vlaşin Viorel.
Convocarea la şedinţă s-a făcut prin dispoziţia primarului nr. 20 din
13.08.2018.
Domnul primar explică că am primit de la Ministerul Educaţiei Naţionale o
adresă prin care ne aduce la cunoştinţă faptul că intenţionează să depună cereri de
finanţare în cadrul POR, pentru cele două grădiniţe din Aninoasa având
obligativitatea depunerii unor documente din partea instituţiilor publice partenere,
respectiv – acordurile de parteneriat, declaraţii de eligibilitate, declaraţii de
angajament şi Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea parteneriatului, iar
termenul limită de depunere a acestora este 14.08.2018, suntem nevoiţi să adoptăm
aceste hotărâri înaintea şedinţei ordinare
Se dă citire primului proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a
cheltuielilor legate de proiect şi de aprobare a acordului de parteneriat, proiect
„CONSTRUCŢII GRĂDINIŢE REGIUNEA VEST” cod Mysmis 125157,
aferente obiectivului de investiţii "Grădiniţă program normal Aninoasa, judeţ
Hunedoara" acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi respectiv 8.
Se dă citire celui de al doilea proiect de hotărâre privind aprobarea
proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi de aprobare a acordului de
parteneriat, proiect „CONSTRUCŢII GRĂDINIŢE REGIUNEA VEST” cod
Mysmis 125157, aferente obiectivului de investiţii "Grădiniţa cu program normal
Iscroni, oraş Aninoasa, judeţ Hunedoara" acesta fiind aprobat cu unanimitate de
voturi respectiv 8.
Se dă citire celui de al treilea proiect de hotărâre privind încetarea
contractului de administrare nr. 138/05.01.2016 (CJH) nr. 01/05.01.2016 (CLA) a
Drumului Judeţean DJ666B, de la km 0+000 la km 5+750.
Domnul primar explică faptul că, întrucât situaţia financiară actuală nu ne
permite repararea podeţelor de pe parcursul DJ 666B, podeţe care se află într-o
avansată stare de degradare, este oportună obţinerea sprijinului de la Consiliul
Judeţean Hunedoara pentru efectuarea acestor reparaţii. În aceste condiţii este
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necesar ca drumul să se afle în administrarea Consiliulului Judeţean pentru ca
aceştia să poată începe reparaţile necesare iar hotărârea prin care drumul revine
înapoi în administrarea Consiliului Judeţean ar trebui adoptată cât mai curând
posibil, astfel încât, situaţia aceasta, să poată fi avută în vedere la rectificarea
bugetară
Proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi respectiv 8.
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,
13.08.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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