ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL INEU
CONSILIUL LOCAL

TABEL
privind situaţia hotărârilor adoptate în şedinţa ordinară a
Consiliului Local din data de 08.08.2013

Numărul
hotărârii

Titlul hotărârii

Obiectul
hotărârii

Numărul de
voturi

1.

121.

Aprobare ordine de zi

12 voturi pentru

2.

122.

Hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei
ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din
08.08.2013.
Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al
şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului
Ineu din data de 31.07.2013.

Aprobarea procesului
verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului
Local al oraşului Ineu
din data de 31.07.2013
Rectificarea Bugetului
General de venituri si
cheltuieli al Orasului
Ineu pe anul 2013
Modificarea
PROGRAMULUI
ANUAL AL
ACHIZITIILOR
PUBLICE PE ANUL
2013

12 voturi pentru

Nr.
Nr.
Crt ordin
.
e de zi

3.

1.

123.

Hotarare privind rectificarea Bugetului General de
venituri si cheltuieli al Orasului Ineu pe anul 2013

4.

2.

124.

Hotarare privind
modificarea PROGRAMULUI
ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL
2013

12 voturi pentru

12 voturi pentru

5.

3.

125.

6.

4.

126.

7.

5.

127.

8.

6.

128.

Hotarare privind aprobarea Listei de repartizare a
Aprobarea Listei de
locuintelor pentru tineri in regim de inchiriere repartizare a locuintelor
construite prin A.N.L.
pentru tineri in regim de
inchiriere construite
prin A.N.L.
Hotarare privind aprobarea PLANULUI LOCAL DE Aprobarea PLANULUI
ACTIUNE privind imbunatatirea situatiei romilor la LOCAL DE ACTIUNE
nivelul orasului Ineu, judetul Arad
privind imbunatatirea
situatiei romilor la
nivelul orasului Ineu,
judetul Arad
Hotarare privind constituirea Asociatiei „CLUBUL Constituirea Asociatiei
SPORTIV INEU”
„CLUBUL SPORTIV
INEU”
Hotarare privind aprobarea participării în parteneriat Aprobarea participării
în obtinerea finantării si implementarea proiectului în
parteneriat
în
”Reîntoarce-te la scoală, acorda-ti sansă pentru un obtinerea finantării si
viitor strălucit- Shine2School!- Program de corelare a implementarea
învătării informale si non-formale cu activităti de proiectului ”Reîntoarceinformare, consiliere si orientare in cadrul centrului te la scoală, acorda-ti
de tip ”A doua sansă”, dedicat corectării fenomenului sansă pentru un viitor
de abandon scolar la nivel local in Judetul Arad”, strălucitîmpreună cu Asociatia de Responsabilitate Civica si Shine2School!Implicare Sociala - ARCIS în calitate de Partener 1 si Program de corelare a
ASOCIATIA TEZAURUL STRABUNILOR în învătării informale si
calitate de Partener 2 care vor desfăsura activitătile non-formale
cu
din proiect si vor solicita un buget conform activităti de informare,
Acordului de Parteneriat
consiliere si orientare in
cadrul centrului de tip
”A doua sansă”, dedicat
corectării fenomenului
de abandon scolar la
nivel local in Judetul
Arad”, împreună cu
Asociatia
de

12 voturi pentru

12 voturi pentru

12 voturi pentru

12 voturi pentru

Responsabilitate Civica
si Implicare Sociala ARCIS în calitate de
Partener
1
si
ASOCIATIA
TEZAURUL
STRABUNILOR
în
calitate de Partener 2
care
vor
desfăsura
activitătile din proiect si
vor solicita un buget
conform Acordului de
Parteneriat
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
LEUCUTA IOAN

SECRETAR,
RADA ANCUTA

