
Sedinta-maraton la Consiliul Local Medias
Prima sedinta a noului Consiliu Local Medias este un veritabil "fluviu " de proiecte de hotarare. Nu mai
putin de 46 de asemenea proiecte se afla pe ordinea de zi a sedintei noilor alesi locali din Medias. Noii
consilieri vor discuta despre un proiect de hotarare privind declararea vacanta a unui loc de consilier local
si proiectul de hotarare privind validarea unui mandat de consilier local si depunerea juramantului. Tot in
sedinta lunii iulie se vor discuta proiectele de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului
Medias pe anul 2012, repartizarea unor locuinte pentru tineri construite prin A.N.L., in regim de
inchiriere si stabilirea cuantumului de chirie pentru persoane singure sau familii beneficiare de locuinte
sociale, conform prevederilor Legii nr. 114/1996. Alte proiecte sunt cele referitoare la participarea
Municipiului Medias la proiectul "Connecting Cultures ", proiect finantat prin programul Tineret in
parteneriat cu asociatia olandeza "Miks welzijn ", modificarea si completarea anexei nr. 1 la HCL nr.
55/2012 (aprobarea noilor denumiri ale unitatilor de invatamant si a retelei unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat din municipiul Medias) sau aprobarea Documentatiei Tehnice de Avizare a
Lucrarilor de Investitii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare pod
peste raul Tarnava Mare, municipiul Medias ". Alte proiecte importante sunt si cele referitoare la
aprobarea Proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
"Amenajare statie calatori, str. Baznei f.n. ", municipiul Medias, actualizarea valorii listei obiectivelor de
investitii din imprumutul BERD, modificarea unor tarife pentru activitatile din componenta Serviciului de
salubrizare pe anul 2012 si rectificarea bugetului local al municipiului Medias pe anul 2012.
  
  Şedinta din aceasta luna a Consiliului Local Medias se va desfasura luni, 30 iulie 2012, incepand cu ora
16 in sala "Daniel Thellmann " a municipalitatii.

Cuvinte cheie: medias  daniel thellmann  olandeza  tarnava mare  tarnava  invatamant  programul
consiliului local medias  locuinte pentru tineri  locuinte sociale  pal  berd  investitii  miri  amenajare
invatamant preuniversitar  2012
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