CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
Nr. 13710 din 24 octombrie 2018

MINUTA
incheiati in urma qedinlei de indati a
Consiliuluijudelean Mehedinli din data de 24 oc

2018

La gedinla de indatn a Consiliului judelean Mehedinli.din da de 24 octombrie
cIie. A intarziat
in
2018, au participat 26 de consilieri din totalul de 31 de consilieri
ana, Bumbaru
domnul consilier Manlog Valeiu Stefan' Au lipsit: Biriboiu Oana
Siceanu
Lica Costel, Constantinescu Teodor Constantin, Dumitrache laudiu,
Constanlin.
Pe ordinea de zi au fost urmatoarele puncte:

1. Proiect de hottuare privind aprobarea Protocoalelor de Colaborare dintre
$i Administraliei
Mehedinli qi Ministerul Dezvolterii R€gi
Consiliul Judelean
'organizarea
evenimentelor in Judepl Mehedinli' cu ocazia delinerii de
Publice pentru
citre RomAnia a Preqedinliei Consiliului Uniunii Europene'
adicd 26
Proiectul de hoterere a fost supus la vot Ei s-a aprobat
de voturi.

rea conectivitedi
2. Proiect de hotirdre privind aprobarea proiectului ,,lmbuni
pr iect.
in zona de nord ajudetului Mehedinli" qi a cheltuielilor legate de
animitate, adica 26
Proiectul d; hoierare a fost supus la vot gi s-a aprobat cu
de voturi.
conectivitdtii
i. P.oi..t d" hotdrAre privind aprobarea proiectului "imb
de pro
in zona de est a jude,tului Mehedinli" 9i a cheltuielilor legate
ul animitate, adice 26
Proiectul de hot6rare a fost supus la vot 9i s-a aprobat cu
de voturi.
a conectivitilii
+. proiect de hotarare privind aprobarea proiectului "i
legate de
in zona de vest a judeplui Mehedinli" qi a cheltuielilor
tate, adictr 26
Proiectul de hot6rare a fost supus la vot qi s-a aprobat cu

--

de voturi.
--1.'proi."t

hotirire privind aprobarea proiectului "imb
legate de
a judeplui Mehedinfi" 5i a cheltuielilor
de

fitirea conectivitelii
iect.

in zona de sud
ate, adicd 26
Proiectul de hot6rdre a fost supus la vot 9i s-a aprobat cu
de voturi.
'2.
conectiv it6!i i
p.oi""t A" hotirire privind aprobarea proiectului "imb
proiect.
legate
in zona de sud-vest a judelului Mehedinli" ;i a cheltuielilor
Proiectul de hotirare a fost supus la vot 9i s-a aprobat cu animitate, adicd 26
de voturico-economice - faza
7. Proiect de hotirare privind aprobarea documentaliei
DALI, principalilor indicatori tehnico-economici qi descri i investiliei pentru
1ii interioare Fi
obiectir,'ul de investitii,,Modemizare/recompartimentare
Severin"
eficientizare energetica a Spitalului Judetean de Urgen!6 Drobeta umu

--

Proiectul de hotdrire a fost supus la vot gi s-a aprobat cu
de voturi.
8. Proiect de hotir6re privind modificarea HoErarii ff. 5l
aprobarea documentaliei tehnico-economice
faza SF, a in
economici aferenli, cit qi a descrierii investiliei din Studiul de
obiectivul de investilii ,,Extindere infrastructurd educalionalE - C
Educatie Incluziva Constantin Pufan".
Proiectul de hotirdre a fost supus la vot gi s-a aprobat cu
de voturi.
A plecat doamaa consilier Baboniu Nastasia Sanda.
9. Proiect de hoterare privind aprobarea proiectului ,,Extin
educa{ionali Centrul $colar pentru Educalie Incluzivl
cheltuielilor legate de proiect.
Proiectul de hotir6re a fost supus la vot li s-a aprobat cu un
de voturi.
10. Proiect de hotir6re privind aprobarea documentaliei
faza DALI, principalilor indicatori tehnico-economici Ei descrierii
obiectivul de investilii ,,Reabilitare, modemizare pentru cregerea
la Pavilionul de boli dermato-venerice".
Proiectul de hotirire a fost supus la vot qi s-a aprobat cu un
de voturi.
11. Proiect de hotir6re privind aprobarea documentaliei
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici aferenli, cat ;i descri
Documentalia de avizare a lucririlor de intervenlii pentru obi
,,Reabilitare Centru pentru persoane adulte cu handicap, com
Mehedinli".
Proiectul de hoterare a fost supus la vot Ei s-a aProbat cu
de voturi.
12. Proiect de hoterare privind aprobarea documentaliei
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici aferenli, cdt Ei de
Documentatia de avizare a lucrdrilor de intervenlii pentru obi
,,Reabilitare termici la Complexul sewicii sociale pentru copilul

-

imitate, adicA 26
.05.2018 privind
tehnicoilitate pentru
$colar pentru
adicd 26

infrastructurd

-

Pufan" gi

a

late, adrcd 25
lCO-eCOnOmlCe -

investiliei pentru
cien{ei energetice
adicd 25

co-economlce investiliei din

vul de investilii
Petulele, judeful
itate, adici 25
tco-economlce rea investiliei din
ivul de investitii
pregcolar Drobeia

Tumu Severin".
mitate, adice 25
Proiectul de hoterare a fost supus la vot Ei s-a aprobat cu
de voturi
13. Proiect de hot6rire privind rectificarea bugetului propriu al judelului pentru
anul 2018.

S-a supus la vot amAnarea proiectului de hotirire qi s-a a bat cu 17 voturi
pentru qi 8 voturi impotriv6 - Firu Stela, Marcoci Alexandru, Go Marian, Nicolicea
Alin Tiberiu, Mdrculescu Dumitru, Tranco6 Daniela, Manlog Val iu $tefan, Udriqte
luliu AIin.
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