
Consilierii din Medias pregatesc sedinta lunii octombrie
Consilierii locali din Medias se reunesc la inceputul saptamanii viitoare in cadrul sedintei ordinare
aferente lunii octombrie. Pe ordinea de zi se afla un numar de 29 de proiecte de hotarare. printre cele mai
importante fiind proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014, proiectul de
hotarare privind executia bugetului local al municipiului Medias pe trimestrul III al anului 2014 si
Propunerea de aprobare a transmiterii sectoarelor de drum national DN14 km 50+675 - 51+000 si km
57+500 - 57+900 precum si DN 14A km 2+850 -4+180, situate in intravilanul municipiului Medias,
aflate in domeniul public al statului , din administarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura
Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor in administrarea Consiliului Local
al municipiului Medias. Tot la sedinta din aceasta luna vor fi luate in discutie proiectul de hotarare
privind desemnarea membrilor Consiliului Local Medias in cadrul unor comisii speciale de analiza,
verificare sau controlul activitatii unor servicii publice de interes local, cu desemnarea a inca unui
reprezentant al Consiliului Local Medias in Consiliul de Administratie la Şcoala Gimnaziala " George
Popa" din Medias, proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului Directiei Politia Locala pe anul
2014, si un proiect de hotarare privind necesitatea si oportunitatea suplimentarii cu 545.000 lei a sumei
alocate pentru investitii de la bugetul local, pentru anul 2014, la EcoSal Medias.
  
  ~edinta din aceasta luna a Consiliului Local Medias este programata luni, 27 octombrie 2014, ora 16, in
Sala "Daniel Thellmann" a Primariei Medias.
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