ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
_________________________________________
PROCES-VERBAL
LA DATA DE 31.08.2018 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, dl.
Habian Viorel, dna Pop Nicolina, dl. Presecan Nicolae, dl. Vrabely Bela, dl.
Vlaşin Petrea Laurenţiu, dl. Vlaşin Viorel.
Convocarea la şedinţă s-a făcut prin dispoziţia primarului nr. 203 din
23.08.2018.
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
aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului- teren în
suprafaţă de 618 mp, imobil aflat în intravilanul localităţii, înscris în CF nr.60853
Aninoasa, nr.cadastral/nr.topografic 60853.
Domnul secretar explică faptul că este vorba despre terenul de la puţul sud,
teren care a fost trecut anterior din domeniul privat în domeniul public.
Doamna consilier David Olivia întreabă dacă primăria are două domenii.
Domnul secretar răspunde că da, are domeniul public şi domeniul privat.
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre fiind aprobat
cu unanimitate de voturi respectiv 12.
Se dă citire celui de al doilea proiect de hotărâre privind aprobarea
concesionării directe a unei suprafeţe de teren de 16 mp d-lui Goloboţ Vasile ,
teren situat în Aninoasa, str.Libertăţii , aflat în intravilanul localităţii, înscris în
CF nr.60952 Aninoasa nr. topo 60952, în domeniul public al oraşului Aninoasa,
în vederea extinderii construcţiei proprietate personală.
Domnul secretar explică faptul că este vorba despre domnul Goloboţ de
lângă blocul L, care şi-a făcut un garaj şi doreşte să îşi extindă construcţia.
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre fiind aprobat
cu unanimitate de voturi respectiv 12.
Se dă citire celui de al treilea proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării
prin negociere directă a imobilului – apartament , în suprafaţă utilă de 63,65 mp,
situat în Aninoasa, str.Libertăţii, bl. J, parter, ap.2, jud.Hunedoara, familiei Popa
Ion-Mihăiţă şi Popa Cristina-Andreea, fiind aprobat cu unanimitate de voturi
respectiv 12.
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Se dă citire celui de al patrulea proiect de hotărâre privind aprobarea
contului de execuţie bugetară al bugetului local al oraşului Aninoasa pe trimestrul
II anul 2018.
Domnul secretar explică faptul că ar fi dorit să fie doamna Chiriţă Titiana
pentru explicaţii dar a trebuit să meargă la Trezorerie iar doamna Voicu este în
concediu, însă oricum, dacă ar fi vreo problemă contul de execuţie nu ar trece de
finanţe, fiind vizate de aceştia în 30.07.2018.
Doamna consilier David Olivia întreabă dacă nu mai exista altcineva la
contabilitate.
Domnul secretar răspunde că este doar doamna Titiana şi doamna Voicu,
celelate fete de la taxe şi impozite nu au atribuţii pe tema asta.
Doamna consilier Bîrdea Camelia întreabă dacă proiectul trebuie aprobat
acum.
Domnul secretar răspunde că trebuia aprobat în iulie dar şedinţa din iulie a
fost în 18 iar finanţele au vizat situaţiile doar în 30.
Doamna consilier Bîrdea Camelia explică faptul că după ce este aprobat
rămâne o responsabilitate.
Domnul secretar răspunde că responsabilitatea cu privire la modul de
cheltuire a banilor aparţine Primarului şi a Serviciului contabil.
Doamna consilier David Olivia răspunde că dacă există şi girul Consiliului
local, responsabilitatea este absolvită, în proporţie de 50%.
Domnul secretar răspunde că nu este adevărat.
Doamna consilier David Olivia răspunde că este de acord în principiu dar cu
cu responsabilitatea în totalitate a doamnei contabil şef care lipseşte şi nu are
reprezentant în consiliul local.
Domnul consilier Corlan Lucian afirmă că Finanţele publice verifică dacă sau cheltuit banii cum a fost aprobat în bugetul local.
Doamna consilier David Olivia afirmă că i se pare o lipsă de respect că nu a
venit cineva de la contabilitate.
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre fiind aprobat
cu unanimitate de voturi respectiv 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,
31.08.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
JR.GHEORGHE SIMION-NELU

