
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA         
_________________________________________

PROCES-VERBAL
LA DATA DE 18.07.2018 ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ  A
CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA

     Se deschide şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Aninoasa, la care
participă un nr. de 12 consilieri, respectiv: dl. Albescu Adrian, dl. Bălăeţ Dumitru,
dna. Bîrdea Camelia, dl. Botgros Ilie, dl. Corlan Lucian, dna. David Olivia, dna
Pop Nicolina, dl. Presecan Nicolae, dl. Sfia Ion, dl. Vrabely Bela, dl. Vlaşin Petrea
Laurenţiu, dl. Vlaşin Viorel.

Convocarea  la  şedinţă  s-a  făcut  prin  dispoziţia  primarului  nr.  186  din
12.07.2018.

Se supun la vot procesele verbale ale şedinţelor anterioare, fiind aprobate
cu unanimitate de voturi, respectiv 12.

Se  dă  citire  primului  proiect  de  hotărâre  de  pe  ordinea  de  zi  privind
vânzarea  prin  licitaţie  publică  cu  strigare  a  unui  imobil  teren şi  construcţie  în
suprafaţă de 63 mp, imobil aflat în intravilanul localităţii,  înscris în CF nr.60304
Aninoasa, nr.cadastral/nr.topografic 60304, aflat în proprietatea privată a oraşului
Aninoasa.

Domnul  primar  explică  că  în  zona  staţiei  de  autobuz  de  lângă  sediul
primăriei,  îşi  desfăşoară  activitatea  un  magazin  de  produse  alimentare  şi
nealimentare  iar  proprietarii  societăţii  care  administrează  magazinul  şi-au
manifestat dorinţa de a cumpăra imobilul.

Pentru a putea vinde un imobil aflat în proprietatea oraşului este necesar ca
acesta  să  se  regăsească  în  domeniul  privat  al  oraşului,  motiv  pentru  care  prin
Hotărârea Consiliului  Local  al  oraşului  Aninoasa nr.  18/28.03.2018 s-a  aprobat
trecerea din domeniul public în domeniul privat a imobilului respectiv.

Se propune ca din comisie să se facă parte domnul consilier Vrabely Bela şi
domnul Presecan Nicolae.

Se supune la  vot  proiectul  de hotărâre  şi  este  adoptat  cu unanimitate  de
voturi respectiv 12.

Se dă citire raportului statistic privind protecţia persoanelor cu handicap pe
semestrul  I  2018  şi  raportului  privind  realizarea  măsurilor  de  prevenire  şi
combatere a marginalizării sociale în trimestrul II anul 2018;

Domnul primar explică faptul că a scăzut numărul celor care lucrează din
rândul persoanelor asistate social şi este mai dificil să se realizeze unele activităţi
de curăţenie a oraşului.
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Se aduce în discuţie situaţia cimitirului, fiind propuse o serie de activităţi
pentru  curţarea  acestuia  precum  şi  necesitatea  extinderii  acestuia  prin
achiziţionarea unei parcele de teren.

Doamna  consilier  Pop  Nicolina  atrage  atenţia  asupra  faptului  că  la
intersecţia de la Iscroni din cauza gardului unui cetăţean este dificilă ieşirea pe
drumul naţional.

Domnul primar răspunde că a discutat cu acesta dar cetăţeanul respectiv este
neînţelegător. Totuşi se vor achiziţiona nişte oglinzi şi poate astfel se va remedia
problema.

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,
          18.07.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            CONTRASEMNEAZĂ   SECRETAR
                                                                      JR.GHEORGHE SIMION-NELU
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