ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
_________________________________________
PROCES-VERBAL
LA DATA DE 21.09.2018 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 13 consilieri, respectiv: dl. Albescu Adrian, dl. Bălăeţ
Dumitru, dna. Bîrdea Camelia, dl. Botgros Ilie, dl. Corlan Lucian, dna. David
Olivia, dl. Habian Viorel, dna Pop Nicolina, 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. 221 din
18.09.2018.
Se dă citire primului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.
Domnul primar explică faptul că ni s-a comunicat de către Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara sumele alocate şi repartizate în vederea
rectificării bugetului, respectiv 82.000 de lei. El expune faptul că şcoala a cerut
40.000 dar a repartizat 30.000 iar luna viitoare va completa, s-au pus bani pentru
norma de hrană a poliţiştilor, pentru curent şi apă.
Doamna Voicu Simona Angela explică faptul că s-au făcut nişte modificări
şi pe lista de investiţii, respectiv au fost luaţi bani de la terenul de sport şi s-au pus
pentru repararea acoperişului de pe strada Vulculeşti.
Domnul primar explică faptul că oricum anul acesta nu se poate face la
terenul de sport mai mult decât proiectarea.
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre fiind aprobat
cu unanimitate de voturi respectiv 13.
Se dă citire celui de al doilea proiect de hotărâre aprobarea participarii
UAT Orasul Aninoasa la evenimenul EXPO REAL 2018, in standul Romaniei,
desfasurat in perioada 08-10 octombrie 2018, la Munchen, Germania.
Domnul primar explică faptul că orasele si municipiile din Valea Jiului in
colaborare cu A.D.E.H. – instituţie publică de interes judeţean, intentioneaza sa
participe la acest eveniment, motiv pentru care sunt necesare efectuarea
demersurilor in acest sens. Oraşul Aninoasa trebuie să contribuie cu suma de 4000
de lei pentru material, flayere, proiecţii video etc.
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre fiind aprobat
cu unanimitate de voturi respectiv 13.
Domnul primar solicită introducerea peste ordinea de zi a unui alt proiect de
hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al orasului Aninoasa
nr.38/2018 privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unui imobil teren şi
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construcţie în suprafaţă de 63 mp, imobil aflat în intravilanul localităţii, înscris în
CF nr.60304 Aninoasa, nr.cadastral/nr.topografic 60304, aflat în proprietatea
privată a oraşului Aninoasa.
Domnul consilier Botgros Ilie întreabă de ce trebuie modificată, pentru că
hotărârea consiliului local trebuia dusă la îndeplinire.
Domnul secretar explică faptul că a fost în concediu la data când a trebuit
făcut anunţul şi nu l-a făcut nimeni motiv pentru care trebuie stabilit un nou
termen pentru licitaţie.
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre fiind aprobat
cu unanimitate de voturi respectiv 13.
Nemaifiind alte discuţii, sunt declarate
închise lucrările şedinţei
extraordinare a Consiliului local, drept pentru care s-a încheiat prezentul procesverbal în două exemplare.
Aninoasa la,
21.09.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
JR.GHEORGHE SIMION-NELU

