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Alesii locali în sedinta ordinara
miercuri, 17 ianuarie 2018

Vineri, 24.11.2017, în sala de edine a Cminului Cultural Caraova a avut loc edina ordinar aferent lunii noiembrie din
cadrul Consiliului Local Caraova.

Pe ordinea de zi au fost înscrise zece proiecte de hotrâre date spre validare consilierilor locali, prezentarea raportului
privind activitatea asistenilor personali i capitolul diverse. Ulterior, ordinea de zi a fost suplimentat cu înc un proiect de
hotrâre, proiect care a vizat modificarea i completarea hotrârii consliliului local nr.78 din 09.12.2016, privind aprobarea
înfiinrii Serviciului Public de Alimentare cu Ap i Canalizare la nivelul comunei Caraova, jud.Cara-Severin. Noul proiect de
hotrâre a presupus aprobarea tarifului de valorizare a apei în vederea obinerii licenei de funcionare a seviciului mai sus
amintit.

Toate cele unsprezece proiecte de hotrâre, printre care i cel privind alegerea domnului Bogdan Petru, consilier PNL, în
calitate de preedinte de edin pentru urmtoarea perioad de trei luni, au primit aviz favorabil din partea consilierilor locali.

La primul punct de pe ordinea de zi, consilierii locali au aprobat rectificarea bugetului Serviciului Public de Alimentare cu
Ap i Canalizare al comunei Caraova pe anul 2017. Este vorba despre o reaezare a capitolelor de cheltuieli, prin
diminuarea alineatelor unde s-au constatat economii de credite bugetare i suplimentarea celor deficitare, în vederea
asigurrii unei funcionri optime a serviciului.

Aleii locali au aprobat, de asemenea, rectificarea bugetului comunei Caraova pe anul 2017. Rectificarea are ca scop
suplimentarea veniturilor concomitent cu suplimentarea cheltuielilor i a creditelor bugetare, în vederea asigurrii plilor
privind unele cheltuieli curente pân la finalul anului.

Un alt proiect de hotrâre aprobat a fost cel referitor la aprobarea execuiei bugetare pentru trimestrul III al anului 2017.
Cheltuielile efectuate pân în trimestrul al III-lea au cuprins, pe lâng lucrrile de investiii, i cheltuieli de funcionare i întreinere a
bunurilor aparinând comunei. Mai concret, au fost efectuate lucrri de igienizare i întreinere a domeniului public, de curare i
decolmatare a albiei râului Cara, de întreinere a iluminatului public i plombarea gropilor de pe raza comunei.

În _edinca ordinar a lunii noiembrie a fost aprobat _i planul operativ de aciune pentru sezonul de iarn 2017-2018 în
comuna Caraova. Astfel, pentru meninerea strzilor din comun în condiii corespunztoare de circulaie pe timp de iarn, se va
aciona atât cu utilajele aflate în dotarea primriei i cu personalul existent, cât i prin contractarea de servicii externe.

În cadrul edinei a fost aprobat alocarea sumei de 10.425 lei din bugetul local, în vederea achiziionrii a trei aparate de
respirat autonom, necesare Serviciului Voluntar pentru Situaii de Urgen. Suma de 3.600 lei din bugetul local a fost alocat
în vederea achiziionrii a dou camere de supraveghere necesare pentru monitorizarea i supravegherea sustragerilor
http://www.zhr-ucr.ro

Powered by Joomla!

Generat: 22 February, 2018, 08:32

Uniunea Croatilor din Romania | Zajednistvo Hrvata u Rumunjskoj

ilegale de mas lemnoas, precum i pentru urmrirea persoanelor care depoziteaz deeuri în fondul forestier. La solicitarea
venit din partea Parohiei Romano-Catolice Caraova, cu privire la acordarea unui sprijin financiar pentru finalizarea
lucrrilor de reparaii la Biserica Romano-Catolic Nermed, a fost aprobat suma de 10.000 lei, din bugetul local, în vederea
finanrii pariale a lucrrilor de reparaii.

Proiectul de hotrâre privind transmiterea cu titlu gratuit a autoturismului marca Dacia Logan, cu numr de înmatriculare CS
06 MAW, din patrimoniul privat al comunei Caraova în patrimoniul Serviciului Public de Alimentare cu Ap, proiect iniiat de
primarul comunei i avizat favorabil de aleii locali, a venit ca rspuns la solicitarea venit din partea Serviciului Public de
Alimentare cu Ap al comunei Caraova în legtur cu necesitatea dotrii serviciului cu un autoturism pentru deplasrile în teren.

Maria Giurchica
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