ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
PROCES-VERBAL
LA DATA DE 13.12.2018 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. viceprimar Sfia Ion, dl. Vrabely Bela, dl. Vlaşin
Petrea Laurenţiu, dl. Vlaşin Viorel
Convocarea la şedinţă s-a făcut prin dispoziţia primarului nr. 307 din
07.12.2018.
Se supun la vot procesele verbale ale şedinţelor anterioare, fiind aprobate cu
unanimitate de voturi, respectiv 12.
Se întreabă dacă sunt proiecte peste ordinea de zi. Domnul primar răspunde că
mai există trei proiecte de hotărâre noua ordine fiind supusă la vot şi este aprobată
cu unanimitate de voturi, respectiv 12.
Se dă citire primului proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de
şedinţă al Consiliului Local al Oraşului Aninoasa, pe perioada decembrie 2018 –
fabruarie 2019.
Este propus domnul viceprimar Sfia Ion, propunerea fiind aprobată cu
unanimitate de voturi.
Se dă citire celui de al doilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi privind
aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2019.
Domnul primar explică faptul că la sfârşitul fiecărui an, aprobăm în consilul
local ce activităţi vor desfăşura persoanele care beneficiază de venitul minim
garantat pe parcursul anului următor.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu unanimitate de voturi
respectiv 12.
Preşedintele de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de zi privind
aprobarea proiectului impozitelor şi taxelor locale în Oraşul Aninoasa pe anul 2019.
Domnul primar explică faptul că trebuie să procedăm la aprobarea taxelor şi
impozitelor pe anul 2019 pentru a intra în noul an fiscal cu hotărârea aprobată. El
afirmă că taxele şi impozitele nu s-au mărit dar s-au făcut unele modificări la unele
capitole, la parcarea curentă s-a scos, la copertină s-a micşorat, El afirmă că taxele şi
impozitele trebuie modificate cu rata inflaţiei.
Domnul viceprimar afirmă că în cadrul comisiei economice s-a făcut o
modificare la scutirea de la plata taxei de salubrizare în sensul că, în locul perioadei
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de 6 luni când o persoană era plecată, să fie micşorată perioada la 3 luni, cu
documente justificative. De asemenea în cazul scutirii de la plata taxei de
salubrizare, domnul viceprimar explică că în cadrul comisiei s-a propus ca în
familiile cu peste 5 membrii, cei care trec de acest număr vor plăti cu 50% mai puţin
taxa de salubrizare.
Domnul primar explică faptul că în ceea ce priveşte plata salubrizării, scade
suma de plată către operator dar se vor plăti de către primărie o serie de redevenţe
astfel încât, suma totală care se va plăti va fi la fel ca până acum sau mai mare.
Doamna Voicu Angela explică că în anul 2017 noi am plătit la Pregoterm
patru miliarde şi ceva dar am încasat de la populaţie şi agenţi un milliard opt sute,
diferenţa fiind suportată din sumele de echilibrare. Ea afirmă că şi dacă s-ar încasa
100% tot nu ar ajunge banii să plătim contravaloarea gunoiului.
Doamna consilier David Olivia întreabă de ce s-a încasat mai puţin decât era
planificat şi ce se face în privinţa asta.
Doamna Voicu Angela răspunde că au fost începute executări silite.
Proiectul de hotărâre, cu noile amendamente, este supus la vot şi adoptat cu
unanimitate de voturi respectiv 12.
Preşedintele de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de zi privind
anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei înregistrate la 31.12.2018.
Domnul primar explică faptul că este un demers oportun în primul rând din
motive economice, fiind de la sine înţeles că este preferabilă această anulare în locul
iniţierii unor demersuri privind executarea a căror valoare însumată depăşeşte 40 de
lei
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu unanimitate de voturi
respectiv 12.
Preşedintele de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de zi
privind aprobarea programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale pe anul 2019.
Domnul primar afirmă că e acelaşi ca în fiecare an şi trebuie aprobat de
Consiliu.
Domnul vicperimar afirmă că sunt nişte modificări în legea nr. 448
respectiv scutirea de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de
locuinţe deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia şi care
sunt în folosinţa persoanelor încadrate în gradul grav şi accentuat de handicap;
Beneficiază de aceste prevederi şi familia sau reprezentantul legal pe perioada în care
are în îngrijire un copil ori un adult cu handicap grav.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu unanimitate de voturi
respectiv 12.
Preşedintele de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de zi
privind desemnarea domnului primar Dunca Nicolae să reprezinte Oraşul Aninoasa
în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a
Serviciului Public de Salubrizare şi a Serviciului Public de Termoficare Vulcan –
Aninoasa”
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Domnul primar explică faptul că actunci când a fost modicat actul constitutive
de la Pregoterm au cerut de la judecătorie hotărâre prin care este desemnat primarul
reprezentant, deşi oricum scrie în lege că este.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu unanimitate de voturi
respectiv 12.
Preşedintele de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de zi privind
rectificarea bugetului local al oraşului Aninoasa pe anul 2018.
Domnul primar afirmă că au fost încasate venituri în plus faţă de cele bugetate
în sumă de 134,40 mii lei pe diferite capitole bugetare. Aceste sume pot fi folosite
pentru finanţarea creditelor bugetare necesare pentru efectuarea unor cheltuieli ce vor
fi făcute pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei noastre. El detaliază pentru ce
s-a prins, important fiind banii pentru deszapezire şi dulciuri la copii.
Domnul consilier Botgros Ilie întreabă de banii pentru grupul copiilor.
Doamna Voicu Angela răspunde că sunt în bugetul şcolii.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu unanimitate de voturi
respectiv 12.
Preşedintele de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de zi privind
aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 35.000 lei pentru acordarea de
pachete cu dulciuri de Crăciun pentru elevii Şcolii Gimnaziale Sf. Varvara şi pentru
grupurile de colindători.
Domnul primar afirmă că suma de 35000 de lei ar fi suficientă
Doamna consilier David Olivia afirmă că ar trebui apreciată şi activitatea
cadrelor didactice, în concret premierea doamnei Botgros Didina.
Domnul primar afirmă că va fi întocmit un proiect de hotărâre.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu unanimitate de voturi
respectiv 12.
Domnul primar dă citire analizei activităţii de mobilizare şi pregătire a
teritoriului pentru apărare pe anul 2018 şi planului de activitate al Comisiei pentru
probleme de apărare în anul 2019.
De asemenea, este citit şi raportul Curţii de conturi şi Decizia acestora nr.
30/2018.
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,
13.12.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
JR.GHEORGHE SIMION-NELU

