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CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA

Dl.  consilier  Botgros  Ilie,  decanul  de  vârstă  al  consilierilor,  ia  cuvantul  în
şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Aninoasa, la care participă un nr. de 9
consilieri,  respectiv:  dna  Bîrdea  Camelia,  dl.  Bălăeţ  Dumitru,  dl.  Botgros  Ilie,  dl.
Corlan Lucian, dl. Habian Viorel, dl. Presecan Nicolae, dl. Vrabely Bela, dl. Albescu
Adrian , dna. Pop Nicolina, 

Convocarea  la  şedinţă  s-a  făcut  prin  dispoziţia  primarului  nr.  235  din
25.07.2017.

Domnul consilier Botgros Ilie dă citire primului proiect de hotărâre proiect de
hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aninoasa şi a
serviciilor publice fără personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului local al
oraşului Aninoasa

Domnul  primar  Dunca Nicolae explică că  potrivit  Legii  nr.  153/2017 pentru
salarizarea  personalului  plătit  din fonduri  publice,  ce  reprezintă  noua lege cadru a
salarizării  bugetarilor,  salariile  de  bază  pentru  funcţionarii  publici  şi  personalul
contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“, din aparatul propriu al
primariilor  si  consiliilor  locale si  din serviciile publice din subordinea acestora,  se
stabilesc  prin  hotărâre  a  autorităţii  deliberative  care,  totodata,  este  competentă,  să
aprobe,  în  condiţiile  legii,  bugetul  de  venituri  şi  cheltuieli  al  unităţii
administrativteritoriale, la propunerea primarului.

El explică că limita salariilor este între 1450 şi indemnizaţia viceprimarului şi s-
a încercat ca în limita posibilităţilor să se mărească salariile la toată lumea. Au avut loc
consultări şi cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale.

Ia cuvântul domnul consilier Botgros Ilie care afirmă că dumnealui a fost mereu
pentru  mărirea  salariilor,  şi  s-a  luptat  pentru  mărirea  salariilor  mereu,  şi  altfel
funcţionarii  vor  fi  probabil  motivaţi  să  lucreze  mai  mult.  El  atrage  atenţia  asupra
faptului că bibliotecara nu se regăseşte în această grilă.

Domnul primar răspunde că potrivit legii, bibliotecarii doar din 01 ianuarie 2018
beneficiază de măriri.
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Domnul consilier Botgros Ilie afirmă că a înţeles că poliţiştii locali sunt asimilaţi
referenţilor. El mai atrage atenţia asupra faptului că muncitorul calificat are acelaşi
salar cu cel calificat. 

Domnul primar explică că la salar cel calificat va beneficia de un spor şi altfel va
avea mai mult.

Domnul secretar explică că faţă de proiectul primit acasă acum se supune la vot
varianta în care majorarea de 15% aferentă sporului de calculator este cuprinsă direct
în salar.

Domnul consilier Botgros Ilie afirmă că a înţeles.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul  este supus la vot pe articole şi pe întregul său,

fiind aprobat  cu unanimitate de voturi, respectiv 9.

Se dă citire  celui  de al  doilea proiect  de pe ordinea de zi,  proiect  de hotărâre
privind aprobarea contului de execuţie bugetară al bugetului local al oraşului Aninoasa
pe trimestrul II anul 2017

Domnul primar explică că situaţiile financiare au fost depuse la Direcţia Generală
Regională  a Finanţelor Publice  şi sunt vizate de către aceasta nefiind nicio problemă.

Domnul consilier Botgros Ilie afirmă că a studiat proiectul şi observant că ce au
aprobat dânşii asta s-a cheltuit.

Nemaifiind alte discuţii, proiectul  este supus la vot pe articole şi pe întregul său,
fiind aprobat  cu unanimitate de voturi, respectiv 9.

Se trece la punctul diverse
Domnul  primar  afirmă  că  am  fost  prinşi  la  finanţare  în  cadrul  PNDL  cu

străduţele mici şi cu grădiniţa de aici de sus.

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

        Aninoasa la,
          28.07.2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ              CONTRASEMNEAZĂ   SECRETAR
                                                                    JR.GHEORGHE SIMION-NELU
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