ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
_________________________________________
PROCES-VERBAL
LA DATA DE 19.12.2017 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. 425 din
14.12.2017.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare, fiind aprobat cu
unanimitate de voturi, respectiv 13.
Domnul consilier Vlaşin Laurenţiu îşi cere voie să plece, solicitarea acestuia
fiind aprobată.
Se supune la vot primul proiect de pe ordinea de zi, privind alegerea
preşedintelui de şedinţă.
Este propus domnul consilier Albescu Adrian, acesta fiind votat cu unanimitate
de voturi.
Domnul primar solicită introducerea peste ordinea de zi a unui proiect de
hotărâre privind rectificarea bugetului local.
Se trece la votarea ordinii de zi, aceasta fiind aprobată cu unanimitate.
Domnul primar solicită să i se acorde cuvântul domnului Adrian Jurca, din
partea sindicatului „Noroc Bun”. Solicitarea este aprobată cu unanimitate.
Domnul Adrian Jurca face o prezentare a istoriei mineritului în zona Văii
Jiului şi pune accentul pe sacrificile făcute de către mineri.
Acesta prezintă o cerere prin care propune ca la intersecţia cu drumul spre
Târgu Jiu să fie amplasat un monument în cinstea minerilor. Finanţarea lucrărilor
ar urma să fie asigurată prin efortul comun al Consiliului Judeţean Hunedoara şi al
Consiliului local Aninoasa.
Membrii consiliului sunt de acord, în principiu, cu această propunere şi
aşteaptă în viitorul apropiat o propunere concretă, urmând ca, ulterior, în funcţie de
procedurile care trebuie respectate, să se ajungă la o soluţie.
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Mai mulţi copilaşi de la Şcoala “Sf. Varvara”, conduşi de doamna
învâţătoare Botgros Didina, au cântat mai multe colinde pentru membrii consiliului
local cu ocazia sărbătorii Crăciunului.
Doamna Botgros Didina, mulţumeşte Consiliului local pentru tot sprijinul
acordat unor copii deosebiţi.
Domnul preşedinte de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de
zi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al orasului
Aninoasa nr.75/2015 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în oraşul
Aninoasa.
Domnul primar explică faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.
75/2015 au fost stabilite impozitele şi taxele locale în oraşul Aninoasa dar de la
data adoptării acesteia şi până în prezent legislaţia în domeniul taxelor şi
impozitelor locale a suferit modificări, suntem nevoiţi să emitem o hotărâre prin
care punem în acord modul de calcul a imozitelor şi taxelor locale cu noile
prevederi legale. Acesta afirmă că nu este oportun să le creştem pentru anul
următor.
Doamna Voicu Simona explică că vor scădea impozitele pentru anumite
terenuri, cele până în 400 mp., dar nu ne va influenţa prea mult la nivelul bugetului.
Nemafiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre fiind aprobat
cu unanimitate de voturi, respectiv 12.
Domnul preşedinte de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de
zi privind aprobarea planului de lucrări de interes local pe anul 2018.
Domnul primar explică că la sfârşitul fiecărui an,se aprobă în consilul local
ce activităţi vor desfăşura persoanele care beneficiază de venitul minim garantat pe
parcursul anului următor.
Nemafiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre fiind aprobat
cu unanimitate de voturi, respectiv 12.
Domnul preşedinte de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de
zi privind aprobarea programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale pe anul 2018.
Domnul primar explică că, la fel ca şi la proiectul anterior, trebuiesc adoptate
aceste măsuri pentru anul următor care sunt structurate pe trei capitole. Este un
program de care se ocupă asistenţa socială şi care este îndeplinit.
Nemafiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre fiind aprobat
cu unanimitate de voturi, respectiv 12.
Domnul preşedinte de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de
zi privind vânzării prin negociere directă a imobilului – apartament , în suprafaţă
utilă de 69,65 mp, situat în Aninoasa, str. Bujorului, bloc A, ap.9, jud.Hunedoara,
domnului Olăreanu Ionuţ.
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Domnul primar explică faptul că fiind vorba de un apartament ocupat de
chiriaş acesta are dreptul de a-l cumpăra prin negociere direct.
Nemafiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre fiind aprobat
cu unanimitate de voturi, respectiv 12.
Domnul preşedinte de şedinţă dă citire următorului proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului local, propunerea fiind votată cu unanimitate.
Doamna Voicu Simona, şef Serv. Buget Contabilitate, explică faptul că s-au
încasat în plus nişte sume de bani, din cotele defalcate, marea majoritate a banilor
fiind puşi pe fondul de salarii. Ea mai explică că au fost puşi bani şi la şcoală,
pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale. Între timp, s-au încasat şi sumele
pentru şcoală astfel că se supune la vot aprobarea bugetului cu această modificare.
Nemafiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre fiind aprobat
cu unanimitate de voturi, respectiv 12.
La punctul diverse, domnul primar prezintă solicitarea “Partidei romilor Proeuropa” prin care solicită anumite sume în vederea organizării unor evenimente.
Domnul primar explică faptul că din moment ce nu am putut organiza nici
măcar zilele oraşului, va fi mai greu să găsim resursele pentru a soluţiona favorabil
cererea dar o vom reanaliza anul următor, când vom şti ce bani vor fi la buget.
Domnul primar face o prezentare a planului de activitate al Comisiei pentru
probleme de apărare în anul 2018.
De asemenea el prezintă “Analiza activităţii de mobilizare a economiei şi
pregătire a teritoriului pentru apărare pe anul 2017”
Ia cuvântul domnul consilier Habian Viorel care explică, faptul că, datorită
domnului primar care a fost direct la ministrul sportului, au fost alocate sume de
bani pentru Complexul Anena, unde s-au schimbat geamurile şi uşile.
Doamna consilier David Olivia, întreabă care este stadiul licitaţiei pentru
construirea blocului de locuinţe sociale şi cât mai durează.
Domnul primar răspunde că s-a trecut de prima fază, privind eligibilitatea,
iar acum se trece la verificarea ofertei tehnice şi financiare. El afirmă că după
jumătatea lui ianuarie sperăm să fie adjudecat.
Doamna consilier David Olivia, îi explică domnului primar că, în urmă cu
mai multe şedinţe a propus o idee pentru amenajarea exterioară a zonei.
Domnul primar răspunde că ar fi bine dar trebuie să vedem ce bani vor fi în
buget.
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Ia cuvântul domnul consilier Bălăeţ Dumitru care se declară mulţumit de
drumul de la Livezeni.
Ia cuvântul doamna consilier Bîrdea Camelia care explică faptul că în zona
Tzukor sunt mai mulţi salcâmi care au ajuns pe firele de curent şi unde ar trebui
făcută sesizare.
Domnul primar răspunde că salcâmii aparţin Ocolului Silvic Lupeni iar
cetăţenii trebuie să se adreseze Ocolului, nefiind în atribuţile primarului să aprobe
aşa ceva.
Doamna consilier Bîrdea Camelia îi spune domnului primar să dea
cetăţenilor un răspuns.
Domnul primar răspunde că nu poate da un răspuns dacă nu a primit nici o
petiţie dar ar trebui să meargă la Ocol direct pentru că până facem noi răspunsul,
până îl trimitem mai durează.
Doamna consilier Bîrdea Camelia întreabă dacă în 30 de zile se primeste un
răspuns de la o instituţie. Ea explică faptul că a făcut o petiţie referitoare la taxe şi
impozite iar termenul de 30 de zile a expirat pe 16 decembrie.
Domnul primar explică faptul că acolo sunt probleme şi este în analiză.
Doamna consilier Bîrdea Camelia afirmă că ea şi-a rezervat dreptul de a face
plângere, pe care a şi făcut-o ieri. Dumneaei explică că a dorit să aducă la
cunoştinţă că a făcut o plangere referitoare la problemele care sunt la primărie, a
avut termen legal de a primi un răspuns, nu l-a primit, şi şi-a rezervat dreptul de a
face acest lucru. Dânsa explică faptul că se putea face o anchetă paralelă, pentru a
vedea despre ce este vorba.
Domnul consilier Corlan Lucian întreabă dacă nu ar trebui sesizat Enel-ul.
Doamna consilier Bîrdea Camelia răspunde că aşteptăm întâi avaria, decât să
prevenim.
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,
19.12.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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