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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 10
consilieri, respectiv: dl. Albescu Adrian, dna. Bîrdea Camelia, dl. Botgros Ilie, dna.
David Olivia, dl. Habian Viorel, dna Pop Nicolina, dl. Presecan Nicolae, dl. Vrabely
Bela, dl. Vlaşin Viorel, dl. Sfia Ion.

Convocarea  la  şedinţă  s-a  făcut  prin  dispoziţia  primarului  nr.  404  din
28.11.2017.

Domnul  consilier  Botgros  Ilie  îl  întreabă  pe  domnul  secretar  dacă  nu  este
nevoie de avizele comisiei de specialitate.

Acesta răspunde că la şedinţele de îndată şi cele extraordinare nu este nevoie.
Domnul consilier Botgros Ilie afirmă că nu îl crede.
Domnul  secretar  îi  prezintă  articolele  nr.  44  şi  39  din  Legea  nr.  215/2001

explicând că potrivit art. 44  proiectele de hotărâre nu trebuiesc însoţite de avizul
comisiei în cazul şedinţelor de îndată sau extraordinare.

Domnul consilier Botgros Ilie afirmă că nu îi împărtăşeşte punctul de vedere.

Domnul  viceprimar  Sfia  Ion dă  citire  primului  proiect  de  pe ordinea  de zi
privind rectificarea bugetului local al oraşului Aninoasa pe anul 2017.

Acesta face o prezentare a modului în care au fost repartizate sumele de bani în
cadrul bugetului explicând faptul că astfel se pot achiziţiona şi dulciurile pentru copii.

Domnul consilier Botgros Ilie afirmă că este foarte bine dacă mai sunt bani şi
au putut fi împărţiţi unde este nevoie.

Domnul viceprimar explică faptul că aceste sume sunt ce a fost prevăzut dar e
probabil să se cheltuaiscă mai puţin.

Doamna consilier Pop Nicolina întrebă dacă se împodobeşte cu ceva.
Domnul viceprimar Sfia Ion răspunde că se vor îmodobi cele două locuri de

joacă şi curtea primăriei. A existat şi idea de a împodobi podul cu arcadă dar era prea
scump.

Doamna consilier Bîrdea Camelia întreabă cât ar costa.
Domnul viceprimar răspunde că aproximativ 10.000 de lei.
Nemafiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre fiind aprobat cu

unanimitate de voturi, respectiv 10.
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Domnul  viceprimar  dă citire  celui  de al  doilea  proiect  de pe  ordinea de  zi
privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 22.000 lei pentru acordarea de
pachete cu dulciuri de Crăciun pentru elevii Şcolii Gimnaziale Sf. Varvara şi pentru
grupurile de colindători. 

Acest  proiect  fiind  cuprins  în  cadrul  discuţiilor  de  la  proiectul  anterior  se
supune la vot proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv
10.

Domnul  secretar  afirmă  că  este  necesară  semnarea  hotărârilor  de  către  trei
consilieri întrucât domnul Bălăeţ Dumitru lipseşte. 

Hotărârile  sunt  semnate  de  către  domnul  consilier  Botgros  Ilie,  domnul
viceprimar Sfia Ion, şi domnul consilier Vrabely Bela.

Nemaifiind alte discuţii, sunt declarate  închise lucrările şedinţei de îndată a
Consiliului  local,  drept  pentru  care  s-a  încheiat  prezentul  proces-verbal  în  două
exemplare.

        Aninoasa la,
          28.11.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ   SECRETAR
                                                                                JR.GHEORGHE SIMION-NELU
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