
                       ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA                           

PROCES-VERBAL
LA DATA DE 04.07.2019 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 11 consilieri, respectiv: dl. Albescu Adrian, dl. Corlan Lucian, dl. viceprimar Sfia Ion,
dl. Vrabely Bela, dl. Vlaşin Viorel, dna Pop Nicolina, dl. Botgros Ilie, dl. Habian Viorel. Dl.
Presecan Nicolae, dl. Vlaşin Laurenţiu, dna. David Olivia.

Convocarea la şedinţă s-a făcut prin dispoziţia primarului nr. 148 din 03.07.2019.

Se dă citire primului proiect de hotărâre  pentru  revocarea Hotărârii Consiliului local al
orasului Aninoasa  nr.39/2019 .

Domnul secretar explică că prin  Hotărârea  Consiliului local al orasului Aninoasa  nr.
39/2019 s-a aprobat rectificarea bugetului local al oraşului Aninoasa pe anul 2019 iar cu această
ocazie s-a dorit şi efectuarea unor virări de credite dar la o analiză mai atentă am concluzionat că
această operaţiune trebuie realizată prin dispoziţia primarului motiv pentru care trebuie revocată
această hotărâre şi adoptată alta conform legii

Proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu unanimitate de voturi respectiv 11.

Se dă citire celui de al doilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi  privind  rectificarea
bugetului local al oraşului Aninoasa pe anul 2019.

Doamna  Voicu  Simona,  şef  Serv.  Buget  contabilitate  explică  faptul  că  este  necesară
rectificarea din nou a bugetului cu sumele pentru centrul de zi dacă am revocat hotărârea nr. 39.

Proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu unanimitate de voturi respectiv 11.

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  această
rectificare este necesară ca urmare a semnării contractului de finanţare nr. 1414/19.06.2019 emis
de  către  MDRAP prin  care  se  aprobă  o  finantare  pe  anul  2019  a  obiectivului  de  investiţii
“Construire bloc 60 apartamente locuinţe sociale în str. Vulculeşti” în sumă de 4 milioane lei

Proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu unanimitate de voturi respectiv 11.

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,
          04.07.2019
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