
Sedinta de Consiliu Local, la Medias
24 de proiecte de hotarare au fost incluse pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Medias din aceasta
luna. Printre cele mai importante se numara un proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a
unui teren situat administrativ in Medias, strada Vidraru fara numar, Ministerului Dezvoltarii Regionale
si Turismului, in scopul construirii unei crese si proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati
pentru inchirierea locuintelor sociale din fondul locativ al municipiului Medias pe anul 2012, conform
prevederilor Legii nr. 114/1996 - Legea locuintei. La sedinta din aceasta luna, alesii locali din Medias vor
discuta si 3 proiecte de hotarare privind premierea unor cupluri sau persoane varstnice, respectiv
acordarea unor tichete cadou pensionarilor cu venituri reduse. Este vorba despre un proiect de hotarare
privind premierea familiilor cu domiciliul in Medias si satul apartinator Ighisu Nou care au implinit sau
vor implini 50 de ani de casatorie in perioada 01.01.2012 - 30.04.2012 `i un alt proiect de hotarare privind
premierea persoanelor varstnice cu domiciliul in Medias si satul apartinator Ighisul Nou care au implinit
sau vor implini 80 de ani in perioada 01.01.2012 - 30.04.2012. Tot la sedinta din luna martie, alesii
mediesenilor vor discuta proiectul de hotarare privind acordarea de facilitati fiscale pentru anul 2012
Parcului Industrial Automecanica Medias si proiectul de hotarare privind aprobarea Proiectului Tehnic si
a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amenajare spatiu de joaca strada
Constantin Brancoveanu dinmunicipiul Medias ". in sfarsit, consilierii medieseni vor discuta si eventual
aproba proiectul de hotarare privind aprobarea listei elevilor care au obtinut rezultate exceptionale pe
parcursul anului 2011, beneficiari ai premiilor alocate din bugetul Directiei Municipale pentru Cultura,
Sport, Turism si Tineret. Şedinta din aceasta luna a Consiliului Local Medias este programata astazi de la
ora 16 in sala "Daniel Thellmann " a municipalitatii.
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