ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
_________________________________________
PROCES-VERBAL
LA DATA DE 28.02.2017 ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ A
CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA

Dl. consilier Botgros Ilie, decanul de vârstă al consilierilor, i-a cuvântul în şedinţa
ordinară a Consiliului local al oraşului Aninoasa, la care participă un nr. de 13 consilieri,
respectiv: dl. Albescu Adrian, dna. Bîrdea Camelia, dl. Bălăeţ Dumitru, dl. Botgros Ilie,
dl. Corlan Lucian, dna. David Olivia, dl. Habian Viorel, dl. Presecan Nicolae, dl. Vrabely
Bela, dl. Vlaşin Viorel, dl. Vlaşin Petrea Laurenţiu, Dna. Pop Nicolina, dl. Sfia Ion, şi
popune să se supună la vot procesul verbal de la şedinţa anterioară.
Convocarea la şedinţă s-a făcut prin dispoziţia primarului nr. 103 din 23.02.2017.
Nefiind discuţii, procesele verbale în forma redactată sunt supuse la vot, fiind
aprobate cu unanimitate de voturi, respectiv 13.
D-na preşedinte de şedinţă Pop Nicolina i-a cuvântul şi spune că pe ordinea de zi
sunt şase proiecte de hotărâre după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii, acordarea unui
mandat pentru aprobarea documentaţiilor şi
a procedurii de atribuire a
contractelor de delegare în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestiune a Deşeurilor” Judeţ Hunedoara,
acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare precum şi
acordarea mandatului Asociaţiei în vederea organizării procedurilor de licitaţie
publică deschisă pentru atribuirea contractelor de delegare a unor activităţi
componente ale serviciului de salubrizare
2. Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului domeniului public al Unităţii
Administrativ-Teritoriale a oraşului Aninoasa;
3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
oraşului Aninoasa a mijloacelor fixe propuse la casare de către comisia de
inventariere, scoaterea din funcţiune în vederea casării, valorificarea
mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar propuse de comisia de inventariere ;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor, denumit în continuare PAAR, al oraşului Aninoasa Proiect de
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hotărâre privind organizarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul
Oraşului Aninoasa ;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară al
bugetului local al oraşului Aninoasa pe trimestrul IV anul 2016
6. Întrebări, interpelări, rezolvarea unor cereri de competenţa Consiliului local
Aninoasa.
D-na preşedinte de şedinţă Pop Nicolina îl întreabă pe dl. Primar Dunca Nicolae
dacă mai sunt şi alte proiecte peste ordinea de zi.
Dl. Primar Dunca Nicolae răspunde că este un proiect peste ordinea de zi:
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Primarului oraşului Aninoasa, a serviciilor din
subordinea Consiliului local al oraşului Aninoasa.
Dl. Consilier Botgros Ilie întreabă de ce acest proiect de hotărâre este peste ordinea
de zi şi nu a fost introdus în şedinţa ordinară, să îl primească şi domnii consilieri acasă.
Dl. Primar Dunca Nicolae răspunde că acest proiect este peste ordinea de zi
deoarece au fost în control cei de la Evidenţa persoanelor de la Deva, s-au constatat
nereguli şi s-a impus rapid unele modificări în structura organizatorică, respectiv, d-na.
Patrolea Gabriela, a fost găsită cu acte întocmite ilegal, şi a fost necesară mutarea d-nei.
de pe postul Serviviul Stare Civilă, iar în locul dumneaei a fost mutată d-na. Silinc
Marinela, care are experienţă în domeniu, corespunde ca şi grad de salarizare, d-na.
Patrolea ocupând postul dumneaei. D-na Fleţan Andreea a fost mutată de la Protecţia
mediului la Serviciul Taxe şi Impozite, după care s-a suspendat un an. O altă modificare,
d-na Moroşanu Gianina a fost mutată la Protecţia Mediului, au fost măsuri care au
necesitat un grad de urgenţă ridicat şi am fost nevoiţi să introducem proiectul de hotărâre
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii peste ordinea de zi, nu a mai putut
suporta amânare o lună de zile până la şedinţa ordinară următoare.
Nemaifiind discuţii, introducerea peste ordinea de zi este supusă la vot, fiind
aprobată cu unanimitate de voturi, respectiv 13.
D-na preşedinte de şedinţă Pop Nicolina anunţă că la şedinţa ordinară participă trei
cetăţeni care doresc să îşi prezinte nemulţumirea legată de accesul autovehiculelor de
mare tonaj pe raza oraşului Aninoasa.
Dl. secretar Gheorghe Simion-Nelu i-a cuvântul şi menţionează că doreşte să
aducă câteva precizări în legătură cu acest subiect de discuţie, şi spune că problema cu
aceşti transportatori de lemne, există încă din 2014, a fost făcută o adresă la Inspectoratul
de Poliţie pentru a fi pusă restricţie în acest sens. Răspunsul a fost negativ, nu poate fi
pusă restricţie decât dacă există o rută ocolitoare, iar noi nu avem o rută ocolitoare, iar
cea de-a doua variantă ar fi să stabilim o taxă. La momentul respectiv s-a făcut o adresă
către ei, a fost avizată negativ cererea, necesită făcute mai multe hârtii care au un cost
ridicat. Când urmau a fi făcute demersurile la momentul respectiv, era undeva prin luna
august, cei cu transportul mai aveau o lună de lucru, iar suma care putea fi luată de la
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aceştia era undeva la 600 – 700 lei, dacă îşi făceau abonament, iar pe noi ne costa să
facem documentaţia undeva la 3000 – 4000 lei, la vremea respectivă nu se mai merita
făcut acest lucru. Acum dacă se consideră necesar, se pot relua demersurile pentru a
obţine aviz de la poliţie.
Dl. secretar Gheorghe Simion-Nelu prezintă cererea cetăţenilor înregistrată la
Primăria oraşului Aninosa în care aceştia cer a fi luate măsuri în ceea ce privesc riscurile
create de accesul autovehiculelor de mare tonaj pe drumul public, str. Libertăţii,
Aninoasa.
Unul dintre cetăţeni i-a cuvăntul şi menţionează că aceste autovehicule de mare
tonaj care transportă lemn şi trec frecvent pe acest drum public, au deteriorat drumul şi
datorită greutăţii autovehiculului cu încărcătură mare apar trepidaţii la nivelul clădirilor
colective, care au o vechime de peste 100 de ani, situate la marginea acestui drum,
provocând fisuri. Cetăţenii participanţi la şedinţă cer a fi luate măsuri în acest sens în
ceea ce priveşte tonajul autovehiculelor, viteza cu care se circulă pe această porţiune de
drum, şi de asemenea introducerea unei taxe speciale de utilizare a drumului public pe
raza oraşului Aninoasa.
Dl. Primar Dunca Nicolae explică că aceşti transportatori nu au o autorizaţie de la
Primăria oraşului Aninoasa, aceştia au participat la licitaţie, au autorizaţie de exploatare,
şi că întradevăr s-a vehiculat că aceştia au circulat cu buldozerul pe drumul asfaltat, ceea
ce este interzis. Nu este posibil ca Consiliul local să restriţioneze accesul acestora, aşa
cum cer cetăţenii, hotărârile de consiliu necesită temei legal.
Dl. Primar menţionează că a luat legătura cu ocolul silvic, a aflat care este firma
care efectuează aceste transporturi, a discutat cu patronul acestei firme, acesta fiind de
acord că s-a făcut o greşeală circulând cu buldozerul pe asfalt, a asigurat că va transporta
lemnul cu maşini de mic tonaj. Dl. Primar susţine că semnele de circulaţie sunt
achiziţionate pentru a fi amplasate de când s-a asfaltat drumul, dar poliţia judeţeană nu a
avizat afirmativ amplasarea lor, deoarece trebuie să existe o rută ocolitoare, doar după
aceea consiliul local poate hotărî restricţionarea pe această porţiune de drum.
Dl. Consilier Botgros Ilie i-a cuvântul şi meţionează că această problemă persistă
din anul 2014 şi că trebuie făcut ceva deoarce aceşti transportatori îţi fac treaba, pleacă şi
oraşul rămâne cu pagube în urma lor, problema nu se va încheia aici, vor mai fi şi alţi
transportatori pe viitor, de aceea trebuie intervenit, trebuie protejat domeniul public al
oraşului Aninoasa în condiţiile legii.
Dl. Primar Dunca Nicolae explică că necesită un studiu de trafic, care are costuri
ridicate şi deocamdată nu sunt bani la buget.
D-na. consilier David Olivia spune că dumneaei este de acord cu cetăţenii, nu este
normal ca aceşti transportatori să vină şi să strice drumul, mai apoi să plece, după care să
vină alţii şi tot aşa. Drumul trebuie apărat deoarece a fost făcut cu multă greutate.
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Dl. Primar Dunca Nicolae spune că este de acord cu dumneaei şi de asemenea şi cu
cetăţenii, dar trebuie respectate procedurile, cănd va fi făcut se va ţine cont de această
problemă, asigură că vor fi făcute toate procedurile în ceea ce priveşte acest subiect.
D-na preşedinte de şedinţă Pop Nicolina dă citire primului proiect de pe ordinea de
zi privind aprobarea unor documentaţii, acordarea unui mandat pentru aprobarea
documentaţiilor şi a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestiune a
Deşeurilor” Judeţ Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de
delegare precum şi acordarea mandatului Asociaţiei în vederea organizării procedurilor de
licitaţie publică deschisă pentru atribuirea contractelor de delegare a unor activităţi
componente ale serviciului de salubrizare.
Dl. Primar Dunca Nicolae i-a cuvântul şi spune că este supusă spre aprobare
mandatarea primarului ca reprezentant al oraşului Aninoasa iar după cum se ştie au mai
fost aprobate în consiliul local aceste documentaţii, au existat contestaţii nu s-a finalizat
procedura pentru desemnarea operatorului, acum din nou necesită aprobarea unor
documentaţii, sunt aceleşi, dar după fiecare licitaţie necâştigată trebuie supuse aprobării
din nou.
Dl. Consilier Botgros Ilie spune că d-lui este de acord cu mandatarea dl. Primar să
meargă să reprezinte oraşul Aninoasa, suma care a fost plătită această lună pentru deşeuri
este extraordinar de mare având în vedere numărul cetăţenilor oraşului Aninoasa.
Dl. Primar Dunca Nicolae explică că nu este vorba de numărul cetăţenilor înmulţit la
suma de 8 lei cât se plăteşte de persoană, este vorba de tot gunoiul produs care este
cântărit.
Dl. Viceprimar Sfia Ion spune că trebuie conştientizată populaţia în ceea ce priveşte
gunoiul menajer, problema cu cenuşa care este pusă in acelaşi loc cu gunoiul menajer,
acum s-au pus anunţuri ca cenuşa sa fie colectată separat, deoarece cântăreşte mult fiind la
un loc cu gunoiul menajer. Sunt probleme mari în ceea ce priveste gunoiul, facturile sunt
foarte mari.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul său,
fiind aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 13.
D-na preşedinte de şedinţă Pop Nicolina dă citire următorului proiect de pe ordinea
de zi privind privind însuşirea inventarului domeniului public al Unităţii AdministrativTeritoriale a oraşului Aninoasa.
Dl. Primar Dunca Nicolae spune că acest proiect se referă la domeniul public al
oraşului Aninoasa, în urma inventarului, trebuie înaintat la Consiliul Judeţean pentru a
reactualiza Hotărârea de Guvern.
Dl. Viceprimar Sfia Ion spune că dumnealui a fost numit prin dispoziţie ca
preşedinte al comisiei centrale de inventariere, având mai multe subcomisii, inventarul a
fost parcurs de mai multe ori pentru a verifica dacă este în regulă, urmând a mai fi casate
din mijloacele fixe care sunt deteriorate.
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Dl. Consilier Botgros Ilie i-a cuvântul şi spune că nu regăseşte în lista de inventar
terenul care a fost dat la Hidroconstrucţia, pentru a funcţiona ca depozit sau garaj, şi a
constatat cu stupoare că terenul nu mai există şi ar vrea dacă se poate să i se arate un
inventar din 2012 sau 2011, dacă exista la vremea aceea terenul în domeniul public şi cum
se întâmplă de nu mai există acuma fără ca şi consiliul local să nu ştie nimic, deşi el ştie
că acel teren erea al primăriei şi mai mult decât atât ar trebui să vedem hotărârea de
guvern prin care s-a aprobat domeniul public al oraşului Aninoasa, probabil prin anii 90,
pentru că acel teren, cât timp a fost el primar, nu a fost revendicat de nimeni, rămânând în
administrarea primăriei, dovadă că l-am şi dat la Hidroconstrucţia.
În ceea ce privesc obiectivele degradate, dl. Botgros vorbeşte despre jumătate din
gardul de la Cimitirul Aninoasa, partea de jos,care nu mai există, datorită alunecării de
teren şi ar trebui ca valoarea gardului să fie înjumătăţită.
Dl. Primar Dunca Nicolae menţionează că în ceea ce priveşte terenul care a fost dat
la Hidroconstrucţia, în Hotărârea de Guvern din 1992, acest teren nu era în domeniul
public, a fost preluat în anul 2005 când s-a făcut documentaţia de întabulare de către Ro
Trans, a fost preluat, nu ştie dacă a fost preluat prin hotărâre de guvern
D-na consilier specialist Iancu Livia intervine şi spune că nu a fost aşa, Rotrans a
făcut o documentaţie şi nişte identificări de carte funciară, dar nu a prins acel teren, nu s-a
putut întabula acest teren întrucât coproprietarii aveau depusă cerere la Legea Fondului
Funciar. Decretul de expropriere nu s-a putut opera. A mai venit doamna Răcăşanu, a mai
făcut o identificare dar nu s-a putut întabula. Pe acel teren a fost făcut contract de
închiriere fără a menţiona un număr de Carte funciară. S-a făcut o suprapunere de către
topograf şi acolo erau două braţe a Jiului, de aia şi scrie teren pietros şi nisipos dar în 1968
se face o regularizare a Jiului şi de aia nu există număr de carte funciară.
Dl. Primar Dunca Nicolae spune că terenul respectiv la acea dată nu era întabulat, sa făcut acum lista pentru retrocedările la Legea fondului funciar în care trebuie trecute
toate terenurile care sunt în rezerva Primăriei pentru a fi retrocedate.
Intervine doamna Iancu Livia care explică că asta s-a făcut la Legea 165/2013 unde
trebuiau prinse toate suprafeţele care vor fi sau pot fi retrocedate.
Dl. primar explică că aici s-a prins terenul respectiv, staţia de betoane, terenul de la
puţul sud, ele fiind prinse în rezerva comisiei de fond funciar, trecute prin OCPI, prin
comisia de la Prefectură deci sunt terenuri la dispoziţia comisiei locale de fond funciar.
Cei care au despăgubiri merg dosarele la Bucureşti, cei care nu vor despăgubiri şi
vor teren în natură, Primăria este obligată să pună la dispoziţie din rezerva sa.
Doamna Iancu Livia expică că a adus şi dosarele lui Dunca Alina care sunt trimise
la Bucureşti şi sunt restituite, dânsa venind cu documentaţia, fiind vorba de dosare pentru
trei terenuri, un teren de la Grup 95, un teren pentru care are notificare la Legea 10,
terenul unde este depozitul de exploatare a minei şi un teren ce este terenul de la avicola.
Terenul de la avicola şi de la Grup 95 are dosarele restituite, a făcut cerere în termen să
primească dosarele, să primească teren, iar pentru ce are notificare, a adus notificarea, şi
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adunate suprafeţele toate sunt aproape un hectar, terenuri care au fost propuse pentru
validare şi care au fost şi validate. O parte din teren este terenul de 5400 care e dat aici
unde i zis că terenul era închiriat de primărie, mai este sus la puţul sud, şi pe vechiul
amplasament mai este 500 şi ceva de metri.
Dl. consilier Botgros Ilie întreabă de clădire şi gard.
Doamna Iancu Livia răspunde că acestea nu sunt prinse.
Domnul primar explică că acel gard a fost construit de Hidroconstrucţia şi lăsat.
Domnul consilier Botgros Ilie afirmă că s-a făcut asta conform contractului făcut cu
ei, contract încheiat pe 5 ani.
Domnul primar explică că pentru a nu se fura gardul, s-a vorbit în consiliu să fie
lăsat Vali să stea un pic acolo.
Domnul consilier Botgros Ilie explică apoi că domnul primar a mers pe legea
retrocedării pentru că este băiat deştept şi să i dea Dumnezeu sănătate, şi să lase că nu vrea
să meargă mai departe, el se opreşte aici, şi probabil multe treburi din astea s-au făcut de
comisia de fond funciar, dar el fiind un copil cuminte şi neplăcându-i să facă rău la
nimeni, nu o să i-o facă nici comisiei de fond funciar.
Intervine domnul viceprimar care îl roagă pe domnul consilier Botgros Ilie dacă
poate să facă şi pentru mătuşa sa. Domnul consilier Botgros Ilie răspunde că nu ştie,
atunci a fost trecut prin consiliu.
Ia cuvântul domnul primar care afirmă că mulţi dintre consilieri, poate nu ştiu atît
de bine procedurile şi modul de atribuire a acestor terenuri, toată lumea are suspiciuni că
se face, dar nu se fac ilegalităţi.
Domnul consilier Botgros Ilie afirmă că nu a contestat faptul că ar fi legal, el a
contestat că s-a procedat cum trebuie, s-au retras dosarele de acolo de unde le-au băgat ei
la fondul funciar, dar nu are asta importanţă, vedeţi cum este, cine poate oase roade cine
nu nici carne moale, şi cu asta mulţumeşte oricum că a fost lămurit pentru că era nelămurit
cu treaba asta şi nu vrea să pară după aceea că este un consilier adormit în mandatul ăsta
cum a fost în mandatul trecut şi mulţumeşte.
Doamna consilier David Olivia o întreabă pe doamna Iancu Livia dacă face parte
din comisia de fond funciar. Aceasta răspunde că da. Doamna David întreabă câte cereri
de retrocedare mai sunt în afara de cererea doamnei Dunca. Ea mai întreabă dacă la
momentul atribuirii acestor drepturi, care normal li se cuvine cetăţenilor, dacă mai sunt şi
alte cereri.
Doamna Iancu Livia răspunde că mai este a lu Laura, care are notificare la Legea 10
şi mai este o cerere tot la Legea 10 a lui Catană Petru.
Doamna consilier David Olivia întreabă cine este preşedintele comisiei de fond
funciar.
Domnul consilier Botgros Ilie afirmă că domnul primar.
Doamna consilier David Olivia îl întreabă pe domnul primar dacă i-a atribuit doar
soţiei drepturile de proprietate şi celorlalţi nici măcar o bucăţică.
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Domnul viceprimar i spune doamnei Iancu Livia să spună şi despre mătuşa
dânsului. Doamna Iancu Livia spune că dumnealor nu s-au hotărât.
Domnul primar afirmă că celelalte sunt rezolvate, acestea nu sunt rezolvate. Laura
Cocotă vrea tot, i s-a făcut ofertă din rezerva primăriei dar nu vrea nimic.
Doamna consilier David Olivia întreabă dacă s-a făcut ofertă pe terenurile pe care
le-a luat doamna Alina.
Domnul primar răspunde că i s-a făcut ofertă pe terenul de la mină, de la staţia de
betoane.
Doamna consilier David Olivia întreabă câte cereri de retrocedare au fost la
momentul când s-au dat aceste proprietăţi. Ea se întreabă cum se întâmplă că tot la ai
noştri se rezolvă şi la alţii nu.
Domnul primar întreabă care alţii.
Doamna consilier David Olivia spune că Laura şi alţii de care probabil domnul
primar nu îşi aduce aminte.
Domnul primar răspunde că Laurei nu i trebuie pentru că ea vrea neapărat terenul
de sub barăci. I s-a făcut ofertă şi este în curs de rezolvare, dar terenul de sub barăci nu i
se poate da.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul său,
fiind aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 13.
D-na preşedinte de şedinţă Pop Nicolina dă citire următorului proiect de pe ordinea
de zi privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Aninoasa a
mijloacelor fixe propuse la casare de către comisia de inventariere, scoaterea din funcţiune
în vederea casării, valorificarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar propuse de
comisia de inventariere.
Dl. Primar Dunca Nicolae spune că după cum se ştie nu pot fi casate fără a fi trecute
din domeniul public în domeniul privat, după care se trec la demersurile pentru casare,
dezmembrare cum prevede legea.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul său,
fiind aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 13.
D-na preşedinte de şedinţă Pop Nicolina dă citire următorului proiect de pe ordinea
de zi privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, denumit în continuare
PAAR, al oraşului Aninoasa Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiei locale de
ordine publică la nivelul Oraşului Aninoasa.
Dl. Primar Dunca Nicolae spune că la acest proiect de hotărâre a intervenit o
singură modificare, dl. Comandant Airinei a ieşit la pensie lundu-i locul Huluţă Florin.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul său,
fiind aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 13.
D-na preşedinte de şedinţă Pop Nicolina dă citire următorului proiect de pe ordinea
de zi privind aprobarea contului de execuţie bugetară al bugetului local al oraşului
Aninoasa pe trimestrul IV anul 2016.
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Dl. Primar Dunca Nicolae spune că după cum se ştie, avem obligaţia de aprobare a
contului de execuţie bugetară, situaţiile financiare care cuprind contul de execuţie
bugetară la 31.12.2016 au fost depuse la Administraţia Financiară, la Trezorerie, a fost
totul în regulă. Acum în funcţie de execuţia bugetară, trebuie să aprobăm contul de
execuţie. Avizul Comisiei economice este favorabil.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul său,
fiind aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 13.
D-na preşedinte de şedinţă Pop Nicolina dă citire următorului proiect de pe ordinea
de zi privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului oraşului Aninoasa, a serviciilor din subordinea Consiliului local al oraşului
Aninoasa.
Dl. Primar Dunca Nicolae vorbeşte despre necesitatea mutării d-nei Patrolea
Gabriela de la Serviciul de stare civilă, datorită constatării unor nereguli, şi este vorba
despre transcrierile care se fac la cetăţeni români care stau în strainătate şi doresc
certificat de naştere la copilul care s-a nascut acolo. Cetăţeanul care doreşte să facă
certificatul de naştere trebuie să plătească o taxă, să întocmească o cerere cu aprobarea
Primarului, cu avizul Direcţiei de Evidenţă a persoanei de la Deva, se face transcrierea şi
se eliberează certificatul de naştere al minorului, producând efecte juridice de la data
eliberării. Neregulile care au fost gasite în cazul d-nei Patrolea Gabriela sunt acelea că nu
a existat aprobarea Primarului şi avizul Direcţiei de Evidenţă a persoanei de la Deva.
Momentan există doar raportul preliminar de control se aşteaptă raportul final, după care
se va discuta în Comisia de disciplină şi este posibil încetarea raportului de serviciu. D-na.
Fleţan Andreea s-a suspendat pe un an de zile, iar d-na Moroşan Gianina a preluat
Protecţia Mediului.
D-na contabilă Şef Voicu Angela intervine şi afirmă că la Serviciul de Buget,
Contabilitate, Impozite, Taxe, Salarizare nu este personal suficient raportat la volumul de
muncă existent.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul său,
fiind aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 13.
Nemaifiind alte discuţii, sunt declarate închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare.
Aninoasa la,
28.02.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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