ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
PROCES-VERBAL
LA DATA DE 14.06.2019 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 7 consilieri, respectiv: dl. Albescu Adrian, dl. Corlan Lucian, dl. viceprimar Sfia Ion,
dl. Vrabely Bela, dl. Vlaşin Viorel, dna Bîrdea Camelia, dl. Botgros Ilie.
Convocarea la şedinţă s-a făcut prin dispoziţia primarului nr. 139 din 13.06.2019.
Domnul secretar explică că prin adresele nr.7102/29.03.2019 şi nr.7103/29.03.2019 a
Agenţiei de Dezvoltare Regională - regiunea Vest, s-au solicitat mai multe modificări printre
care şi modificarea Hotărârilor de aprobare a proiectelor depuse pentru Obiectivul specific 3.2:
Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană
durabilă, în cadrul programului Operaţional Regional 2014 – 2020. În fapt este vorba de
modificarea unui indicator, respectiv creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi iar
această modificare schimbă întregul proiect.
Se dă citire primului proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 7/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnice ”Studiu de Fezabilitate”, şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru investiţia ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-PetroşaniAninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 1 ”
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu unanimitate de voturi respectiv 7.
Se dă citire celui de al doilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2019 pentru modificarea 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”
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu unanimitate de voturi respectiv 7.
Se dă citire celui de al treilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi privind rectificarea
bugetului local al oraşului Aninoasa pe anul 2019.
Doamna Voicu Simona-Angela, şef Serv. Buget contabilitate explică faptul că prin
contractul de finantare nr. 4401/06.06.2019 s-a aprobat finantarea obiectivului de investiţii
“Centru social de zi –persoane vârstince iar suma aferentă finanţării trebuie să se regăsească în
buget.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi 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.
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