ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA

PROCES-VERBAL
LA DATA DE 18.07.2019 ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ A
CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
Se deschide şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Aninoasa, la care
participă un nr. de 10 consilieri, respectiv: dl. Albescu Adrian, dl. Bălăeţ Dumitru, dl.
Corlan Lucian, dna. David Olivia, dl. Botgros Ilie, dna Bîrdea Camelia, dl. Presecan
Nicolae, dna Pop Nicolina, dl. Vrabely Bela, dl. Vlaşin Laurenţiu.
Convocarea la şedinţă s-a făcut prin dispoziţia primarului nr. 160 din 11.07.2019.
Se supun la vot procesele verbale ale şedinţelor anterioare, fiind aprobate cu
unanimitate de voturi, respectiv 10.
Se supune la vot ordinea de zi fiind aprobată cu unanimitate de voturi
Se dă citire primului proiect de pe ordinea de zi privind alegerea preşedintelui de
şedinţă al Consiliului Local al Oraşului Aninoasa, pentru şedinţa ordinară din 18.07.2019 .
Este propus domnul consilier Corlan Luician acesta fiind ales cu unanimitate de
voturi.
Se dă citire următorului proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor
locuinţe din fondul locativ de stat aflat în administrarea Consiliului local al oraşului.
Domnul primar explică faptul că de la data adoptării ultimei hotărâri de consiliu
pentru repartizarea locuinţelor şi până în prezent, în cadrul comisiei de locuinţe s-au
soluţionat mai multe cereri de repartizare a locuinţelor motiv pentru care este necesară
aprobarea acestora şi de către consiliul local.
Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi respectiv 10.
Se dă citire raportului privind realizarea măsurilor de prevenire şi combatere a
marginalizării sociale în trimestrul 2 anul 2019 şi raportului privind protecţia persoanelor
cu handicap pe semestrul 1 anul 2019 întocmit de către Direcţia de Asistenţă Socială
Nemaifiind alte discuţii, sunt declarate închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Aninoasa la,
18.07.2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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