ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
_________________________________________
PROCES-VERBAL
LA DATA DE 25.09.2017 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, şi
popune să se supună la vot procesul verbal de la şedinţa anterioară.
Convocarea la şedinţă s-a făcut prin dispoziţia primarului nr. 331 din 19.09.2017.
Se supun la vot procesele verbale ale şedinţelor anterioare, fiind aprobate cu
unanimitate de voturi, respectiv 13.
Domnul consilier Vlaşin Laurenţiu îşi cere voie să plece şi se aprobă.
Se trece la alegerea preşedintelui de şedinţă. Doamna consilier David Olivia îl
propune pe domnul consilier Bălăeţ Dumitru. Propunerea este aprobată cu unanimitate de
voturi.
Se dă cuvântul domnului Popa Zamfirache din bl. K care atrage atenţia că ei au
plătit cutiile de la gaz dar unde sunt chiriaşi le-a plătit primăria.
Domnul primar explică faptul că în blocurile unde primăria are chiriaşi se poate
face aducţiune până la scara blocului.
Domnul Zamfir afirmă că nu i se pare corect. El mai explică că nu i se pare corect
nici cu asfaltul nici cu iluminatul în spatele blocului.
Domnul primar explică că nu se poate face totul odată şi în fiecare an se va face
câte ceva, dar nu e corect să faci totul doar într-o singură zonă şi la alţii nimic.
Domnul Zamfir mai aduce în discuţie că are probleme şi cu cei de la ape pentru că
ei nu vor să intervină la ţeava care trece dintr-un bloc în altul.
Domnul viceprimar îi explică că obligaţia celor de la ape este până la apometru.
Ia cuvântul domnul Vlaşin care afirmă că în zona unde locuieşte dânsul toată
lumea plăteşte taxele şi impozitele dar când s-a asfaltat la blocul 105 apreciază că acolo
nu este corect întrucât acolo nu toată lumea plăteşte taxele. El mai menţionează faptul că
în altă zona asfaltarea s-a făcut prin telefon.
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Ia cuvântul domnul secretar care îi explică faptul că în zona unde locuieşte domnul
Vlaşin, între blocuri există beton pe când în zonele unde s-a asfaltat era doar pământ gol
şi s-a asfaltat pentru realizarea unor parcări în spatele blocului 105.
Domnul preşedinte de şedinţă dă citire celui de al doilea proiect de pe ordinea de zi
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Aninoasa în Consiliul de
Administraţie al Şcolii Generale Sf. Varvara din Aninoasa.
Domnul viceprimar îi propune pe domnul consilier Presecan Nicolae şi pe domnul
consilier Vrabely Bela. Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinţă dă citire celui de al treilea proiect de pe ordinea de zi
privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
Domnul primar explică faptul că am primit 83 de mii lei pentru asistenţă socială şi
s-au mai făcut unele modificări în cadrul capitolelor. El explică că s-au colectat 88.500 lei
în plus faţă de ce era preconizat, aceşti bani fiind împărţiţi între plata colectării deşeurilor,
cimitir, iluminat public şi materiale. El mai explică că trebuie pusă o toaletă la cimitir şi
trebuie reabilitat cabinetul medical de la Iscroni.
Doamna consilier David Olivia întreabă dacă poate fi achiziţionat un aparat
frigorific mortuar.
Domnul primar răspunde că ar fi bun şi se va interesa cât ar costa unul.
Se supune la vot proiectul de hotărâre fiind adoptat cu unanimitate de voturi
respective 12
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,
25.09.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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