
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA                    
_________________________________________

PROCES-VERBAL
LA DATA DE 26.09.2018 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 13 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. viceprimar Sfia Ion, dl. Vrabely Bela, dl. Vlaşin
Petrea Laurenţiu, dl. Vlaşin Viorel.

Convocarea la şedinţă s-a făcut prin dispoziţia primarului nr. 222 din 26.09.2018.
Se  supun  la  vot  procesele  verbale  ale  şedinţelor  anterioare,  fiind  aprobate   cu

unanimitate de voturi, respectiv 13.

Se întreabă dacă sunt proiecte peste ordinea de zi.
Domnul  viceprimar  răspunde  că  mai  sunt  două  proiecte  de  hotărâre  privind

completarea Hotărârii Consiliului local al orasului Aninoasa  nr.5/2018 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 şi  un alt  proiect  de
hotărâre privind  aprobarea  vânzării prin negociere directă a imobilului – apartament , în
suprafaţă utilă de 54,09 mp, situat în Aninoasa, str.Libertăţii, nr. 23, ap.10,  jud.Hunedoara,
domnului Han Vasile.
        Noua ordine de zi este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi, respectiv 13.

Se  dă  citire  primului  proiect  de  hotărâre  de  pe  ordinea  de  zi  privind  alegerea
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Oraşului Aninoasa, pe perioada septembrie
2018 – noiembrie 2018.

Domnul viceprimar îl  propune pe domnul consilier Vrabely Bela.  Propunerea se
aprobă cu 12 voturi pentru şi o abţinere

Preşedintele de şedinţă dă citire celui de al doilea proiect de pe ordinea de zi, pentru
aprobarea  organigramei  şi  a  funcţiilor  publice  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului oraşului Aninoasa, jud. Hunedoara , şi din cadrul serviciilor publice de interes
local fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local.

Domnul viceprimar explică faptul că au avut loc nişte concursuri pentru promovare,
reîntoarcerea  doamnei  Moroşanu  din  postanatal,  motiv  pentru  care  trebuie  modificată
organigrama.

Domnul secretar explică faptul că prin HG 797/2017 suntem obligaţi ca la oraş să
avem Direcţie de Asistenţă Socială şi nu Serviciu ca până acum.
    Proiectul este supus la vot şi este aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 13.

Preşedintele  de  şedinţă  dă  citire  celui  de  al  treilea  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.
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Domnul  viceprimar  explică  că  prin  proiectul  de  hotărâre  s-a  propus  menţinerea
domnului Vrabely şi a domnului Presecan, pentru că aceştia ştiu deja despre ce este vorba
acolo.
    Proiectul este supus la vot şi este aprobat cu 11 voturi pentru şi 2 abţineri.

Preşedintele de şedinţă dă citire celui de al  patrulea proiect  de pe ordinea de zi,
privind  completarea  Hotărârii  Consiliului  local  al  orasului  Aninoasa   nr.5/2018 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 viceprimar explică faptul că  transformând Serviciul de Asistenţă Socială în
Direcţia de Asistenţă Socială, apare funcţia de director, funcţie pentru care nu era stabilit
salariul prin hotărârea veche, iar salariul acestuia trebuie să fie între salariul secretarului şi
al arhitectului.

Doamna consilier Pop Nicolina întreabă câţi directori avem. 
Domnul viceprimar răspunde că nici unul până acum când se înfiinţează unul.

Proiectul este supus la vot şi este aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 13.

Preşedintele de şedinţă dă citire celui de al cincilea proiect de pe ordinea de zi,
privind aprobarea  vânzării prin negociere directă a imobilului – apartament , în suprafaţă
utilă de 54,09 mp, situat în Aninoasa, str.Libertăţii, nr. 23, ap.10, jud.Hunedoara, domnului
Han Vasile.

Domnul viceprimar explică faptul că domnul Han a împuternicit pe altcineva să facă
cererea pentru el, există raport de evaluare şi este un lucru bun pentru că astfel mai cresc
veniturile bugetului local.
   Proiectul este supus la vot şi este aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 13.

Se  trece  la  punctul  întrebări,  interpelări,  rezolvarea  unor  cereri  de  competenţa
consiliului local.

Domnul viceprimar dă citire unei adrese a cetăţenilor de pe strada Izvorului, aceştia
solicitând repararea drumului. El explică că se va analiza această strada şi altele în funcţie
de posibilităţile financiare.

Domnul consilier Vlaşin Laurenţiu explică faptul că în blocul unde locuieşte sunt
mai multe probleme în ceea ce priveşte branşarea la reţeaua de gaz dar nu înţelege de ce li
s-au cerut bani pentru că ţeava exista deja.

Domnul viceprimar îi recomandă să ceară un deviz pentru lucrarea care s-a efectuat,
să verifice dacă s-a executat ce s-a plătit şi dacă nu este aşa să facă o sesizare la primărie.

Domnul consilier Presecan Nicolae întreabă dacă până la Ziua Morţilor se poate
face ceva la cimitir.

Domnul viceprimar răspunde că în funcţie de posibilităţi  şi  oamenii care sunt la
social, se va face curat până atunci.

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,
          26.09.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                CONTRASEMNEAZĂ   SECRETAR
    VRABELY BELA                                  JR.GHEORGHE SIMION-NELU
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