ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
_________________________________________
PROCES-VERBAL
LA DATA DE 20.11.2017 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, dna Pop
Nicolina, dl. Presecan Nicolae, dl. Vrabely Bela, dl. Vlaşin Viorel, dl. Vlaşin Petrea
Laurenţiu, dl. Sfia Ion.
Convocarea la şedinţă s-a făcut prin dispoziţia primarului nr. 391 din
10.11.2017.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare, fiind aprobat cu
unanimitate de voturi, respectiv 13.
Se trece la votarea ordinii de zi, aceasta fiind aprobată cu unanimitate.
Domnul preşedinte de şedinţă Bălăeţ Dumitru dă citire primului proiect de pe
ordinea de zi privind aprobarea contului de execuţie bugetară al bugetului local al
oraşului Aninoasa pe trimestrul III anul 2017.
Domnul primar afirmă că potrivit legii finanţelor publice trebuie să aprobăm
contul de execuţie pentru trimestrul anterior, nu înregistrăm plăţi restante, şi am
lucrat conform prevederilor bugetare. Nemafiind alte discuţii se supune la vot
proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 13.
Domnul preşedinte de şedinţă dă citire celui de al doilea proiect de pe ordinea
de zi privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului
oraşului Aninoasa şi a Serviciului Public de Asistenţă Socială din subordinea
Consiliului Local a Oraşului Aninoasa.
Domnul primar explică faptul că la biroul de taxe şi impozite au fost mai multe
probleme, depistate cu greu şi acum începem să facem ordine. El afirmă că nişte
persoane de la taxe şi impozite încasau sume de la cetăţeni, le dădeau chitanţa pentru
suma respectivă dar, ulterior anulau chitanţa, întocmeau alta cu o sumă mai mică iar
cetăţeanul figura în evidenţe că a plătit mai puţin. El mai explică faptul că s-a sesizat
în urma unei discuţii cu un cetăţean care deşi ştia că a plătit integral impozitul când a
venit la primărie după un cerificat a aflat că este încă dator.
Doamna consilier Bîrdea Camelia afirmă că şi dânsa s-a regăsit în situaţia că
are chitanţa cum că a plătit dar nu figurează în evidenţele primăriei cu plata efectuată.
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Domnul primar afirmă că în urma verificărilor făcute în cadrul comisiei de
disciplină doamna Lic Adriana a fost destituită iar doamna Rădoi Liliana şi-a dat
demisia. Pe de altă parte doamna Patrolea Gabriela care făcuse mai multe greşeli în
cadrul biroului de stare civilă, a fost în concediu medical mai multe luni de zile astfel
încât nu se putea face procedura pentru comisia de disciplină însă şi dânsa şi-a dat
demisia.
În aceste condiţii, la taxe şi impozite mai avem o singură persoană astfel că am
transformat postul de inspector superior în inspector debutant pentru a putea ocupa
postul cât mai repede ca să ne putem desfăşura activitatea.
Domnul primar mai afirmă că se vor sesiza organele judiciare pentru că acestea
sunt fapte prevăzute de legea penală.
Doamna Voicu Simona afirmă că este foarte greu de reglementat situaţia
întrucât fiecare persoană trebuie verificată pe rând şi trebuie urmărit ca acele
persoane care au plătit să nu mai datoreze şi penalităţi. Aceasta explică faptul că a
primit de la firma care administrează programul de contabilitate o situaţie cu oamenii
pe a căror roluri s-au făcut anulări ale chitanţelor.
Nemafiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre fiind aprobat cu
unanimitate de voturi, respectiv 13.
Doamna consilier Bîrdea Camelia întreabă dacă se organizează ceva de 1
Decembrie.
Domnul primar răspunde că nu crede că va mai organiza înrucât anul acesta sau concentrat resursele pe alte direcţii cum ar fi gazul, proiectări etc.
Domnul consilier Botgros Ilie întreabă dacă pe 4 Decembrie se face ceva.
Domnul primar răspunde că pe 4 Decembrie trebuie să ne organizăm la ora 12
să depunem coroane la Troiţă dar oricum vor fi anunţaţi consilierii în funcţie de cum
termină domnul părinte cu slujba.
Domnul consilier Bălăeţ Dumitru afirmă că vor fi discuţii în oraş cu privire la
situaţia creată la taxe şi impozite.
Domnul consilier Presecan Nicolae afirmă că vor fi discuţii şi pentru că nu se
face nimic de 1 Decmbrie.
Domnul primar răspunde că astea sunt posibilităţile şi va încerca să facă mai
mult la anul.
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,
20.11.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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