
                             Voturi ședința ordinară din 25 februarie 2021 

 

 

1. Proiectul de hotărâre cu nr.  20.073 din 19.02.2021 cu privire la: „revizuirea, modificarea 

și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 41”  –adoptat cu 12 voturi pentru din 12 valabil 

exprimate.  

 

2. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.076 din 19.02.2021 cu privire la: ,,consolidarea 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publicede alimentare cu apă și de canalizare nr. 

48/2009 ”– adoptat cu 12 voturi pentru din 12 valabil exprimate.  

 

3. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.079 din 19.02.2021 cu privire la aprobarea: ,,actualizării 

traseelor şi staţiilor de îmbarcare/debarcare a călătorilor pentru transportul  public judeţean de 

persoane”– adoptat cu 8 voturi pentru din 12 valabil exprimate. S-au înregistrat patru abțineri  

din partea doamnei consilier local Lupu Mărioara și a domnilor consilieri locali Ghițonic 

Gheorghe – Marian, Simion Ciprian și Zvastin Mihai – Cristian. 

 

4. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.082 din 19.02.2021 cu privire la: ,,raportul privind 

activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul II al 

anului 2020”– adoptat cu 12 voturi pentru din 12 valabil exprimate. 

 

5. Proiectul de hotărâre cu nr. 20.092 din 23.02.2021 cu privire la aprobarea: „Acordului de 

Parteneriat dintre Comuna Aroneanu și Asociația „Clubul Sportiv ENDURANCH” în vederea 

implementării unor proiecte care să consolideze capacitatea organizațiilor non-guvernamentale 

și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”– 

adoptat cu 8 voturi pentru din 12 valabil exprimate. S-a înregistrat o abțineri  din partea doamnei 

consilier local Lupu Mărioara. S-au înregistrat  trei voturi împotrivă din partea domnilor consilieri 

locali Ghițonic Gheorghe – Marian, Simion Ciprian și Zavastin Mihai – Cristian. 

 

 

Menționăm că la lucrările ședinței ordinare au fost prezenți 12 consilieri locali din 13 în 

funcție. 

 

 


