
                       ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA            
_________________________________________

PROCES-VERBAL
LA DATA DE 30.10.2018 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 9 consilieri, respectiv: dl. Bălăeţ Dumitru, dna. Bîrdea Camelia,
dl.  Botgros  Ilie,  dl.  Corlan  Lucian,  dna.  David  Olivia,  dl.  Habian  Viorel,  ,  dl.
Presecan Nicolae, dl. viceprimar Sfia Ion, dl. Vrabely Bela,

Convocarea  la  şedinţă  s-a  făcut  prin  dispoziţia  primarului  nr.  271  din
23.10.2018.

Se supun la vot procesele verbale ale şedinţelor anterioare, fiind aprobate  cu
unanimitate de voturi, respectiv 9.

Se întreabă dacă sunt proiecte peste ordinea de zi. Domnul primar răspunde că
nu mai sunt şi este supusă la vot fiind aprobată cu unanimitate de voturi, respectiv 9.

Se dă citire primului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi privind aprobarea
concesionării  prin  licitaţie  publică  deschisă  a   imobilului-construcţie  respectiv,
Căminul Cultural Iscroni, situat în Aninoasa, str. Costeni nr. 324, jud. Hunedoara,
aparţinând domeniului public al oraşului Aninoasa, în suprafaţă de 353 mp., înscris
în CF nr. 60894 Aninoasa.

Domnul primar explică faptul că ar fi preferabilă concesionarea clădirii astfel
încât  să  se  asigure  atât  conservarea  acesteia  şi  poate  chiar  renovarea  ei  de  către
viitorul concesionar. 

Pentru completarea comisiei de licitaţie este propus domnul consilier Presecan
Nicolae. 

Proiectul  de hotărâre  este  supus  la vot  şi  adoptat  cu unanimitate  de voturi
respectiv 9

Preşedintele  de  şedinţă  dă  citire  următorului  proiect  de  pe  ordinea  de  zi
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local  al oraşului Aninoasa
nr.41/30.09.2014 privind constituirea Unităţii  locale  de sprijin pentru combaterea
bolilor pe raza oraşului Aninoasa.

Domnul  primar  explică  faptul  că  până  în  prezent  au  intervenit  mai  multe
modificări în structura Unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor pe raza
oraşului  Aninoasa  şi  este  necesară  modificarea  acestei  hotărâri,  în  sensul  că,  în
cadrul  acestei  structuri trebuie să  se regăsească persoanele care în acest  moment
ocupă funcţiile corespunzătoare calităţii de membru în această structură

Proiectul de hotărâre este supus la vot  şi  adoptat cu unanimitate  de voturi
respectiv 9
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Preşedintele  de  şedinţă  dă  citire  următorului  proiect  de  pe  ordinea  de  zi
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I al
anului  2018  şi  aprobarea  programului  de  măsuri  pentru  eficientizarea  înscrierii
datelor în registrul agricol.

Domnul primar afirmă că  potrivit prevederilor legale, informaţii cuprinse în
registrul  agricol  trebuiesc  prezentate  în  şedinţa  consiliului  local,  semestrial,  iar
programul de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în Registrul Agricol se
aprobă tot prin hotărârea consiliului.

Proiectul de hotărâre este supus la vot  şi  adoptat cu unanimitate  de voturi
respectiv 9

Preşedintele de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de zi privind
aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  actualizaţi  aferenţi  obiectivului  de
investiţii ”Modernizare străzi de interes local pe raza oraşului Aninoasa”

Domnul primar explică faptul că prin hotărârea nr. 7/2017 a Consiliului local a
oraşului Aninoasa, au mai fost aprobaţi aceşti indicatori dar prin raportare la valoarea
estimată a lucrărilor. A fost iniţiată procedura de achiziţie iar valoarea la care a fost
adjudecată lucrarea este mai mică decât cea estimată iniţial fiind necesară aprobarea
noilor indicatori, rezultaţi în urma realizării procedurii de achiziţie, care să reflecte
noile valori aferente lucrărilor.

Proiectul  de hotărâre  este  supus  la vot  şi  adoptat  cu unanimitate  de voturi
respectiv 9

Preşedintele  de  şedinţă  dă  citire  următorului  proiect  de  pe  ordinea  de  zi
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii
”Iluminat public pe strada Martineşti”.

Domnul primar afirmă că pentru  acest obiectiv de investiţii nu s-a asigurat în
anii anteriori sursele de finanţare pentru finalizarea acestuia şi pentru a putea depune
o  cerere  de  finanţare  pentru  realizarea  sa,  pe  lângă  alte  condiţii,  este  necesară
aprobarea indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Local.

Proiectul  de hotărâre  este  supus  la vot  şi  adoptat  cu unanimitate  de voturi
respectiv 9

Preşedintele de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de zi privind
aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  aferenţi  obiectivului  de  investiţii
”Reabilitare şi consolidare Colonii în oraşul Aninoasa, str. Libertăţii de la nr. 101 la
nr. 145”.

Domnul  primar  afirmă  că  în  scopul  găsirii  altor  soluţii  de  finanţare  s-a
întocmit o documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru coloniile de pe
strada Libertăţii, de la nr. 101 la nr. 145, întrucât acestea sunt cele mai degradate. Pe
baza acestei documentaţii, vom căuta depunerea unor proiecte fie pentru finaţarea
lucrărilor din fonduri guvernamentale fie din fonduri externe dar mai întâi trebuie
aprobaţi indicatorii tehnico economici aferenţi acestui obiectiv.
         Proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu unanimitate de voturi
respectiv 9

2



Preşedintele de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de zi privind
aprobarea  vânzării prin negociere directă a imobilului – apartament , în suprafaţă
utilă de 47,09 mp, situat  în Aninoasa, str.Libertăţii,  nr.  28, ap.7,  jud.Hunedoara,
doamnei Sima Elena Laura.

Proiectul  de hotărâre  este  supus  la vot  şi  adoptat  cu unanimitate  de voturi
respectiv 9

Preşedintele de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de zi privind
rectificarea bugetului local al oraşului Aninoasa.

Doamna Voicu Simona,  şef  Serv.  Buget  contabilitate  explică  faptul  că  am
primit suma de 31 de mii lei pentru finanţarea cheltuielilor asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap
grav şi  faptul că pe parcursul execuţiei bugetare a bugetului de venituri şi cheltuieli
a oraşului Aninoasa s-au înregistrat venituri încasate în plus faţă de cele bugetate  în
cadrul mai multor capitole de venituri bugetare.

Proiectul  de hotărâre  este  supus  la vot  şi  adoptat  cu unanimitate  de voturi
respectiv 9

Preşedintele de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de zi privind
privind acordarea mandatului  special  Primarului  oraşului Aninoasa pentru votarea
modificării  Actului  Constitutiv  şi  a  Statutului  Asociaţiei  în  Adunarea Generală  a
Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ,,Sistemul  Integrat  de  Gestionare  a
Serviciului Public de Salubrizare şi  a Serviciului Public de Termoficare Vulcan -
Aninoasa” 

Domnul  primar  afirmă  că  Oraşul  Uricani  prin  Consiliul  Local  al  Oraşului
Uricani  şi-a  exprimat  dorinţa  de  a  adera   la  Asociaţia de  Dezvoltare
Intercomunitară ,, Sistemul Integrat de gestionare a Serviciului Public de Salubrizare
şi  a  Serviciului  Public  de  Termoficare  Vulcan  Aninoasa.  Este  necesar  acordarea
mandatului  special  reprezentantului  unităţii  administrativ  teritoriale  în  Adunarea
Generală  a  Asociaţiei  pentru  a  putea  vota  modificarea  Actului  Constitutiv  şi  a
Statutului Asociaţiei.

Proiectul  de hotărâre  este  supus  la vot  şi  adoptat  cu unanimitate  de voturi
respectiv 9

Preşedintele de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de zi privind
aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2018 – 2022,
a Planului Local de acţiune în domeniul serviciilor sociale, precum şi Procedura de
identificare a situaţiilor de risc de separare a copiilor de părinţi şi a monitorizării
situaţiei familiilor cu copii în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi la nivelul
oraşului Aninoasa.

Domnul  primar  explică  faptul  că  este  necesară  adoptarea  acestei  strategii
pentru continuarea demersurilor necesare acreditării Direcţiei de Asistenţă Socială.

Proiectul  de hotărâre  este  supus  la vot  şi  adoptat  cu unanimitate  de voturi
respectiv 9
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Preşedintele de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de zi privind
aprobarea contului de execuţie bugetară al bugetului local al oraşului Aninoasa  pe
trimestrul III anul 2018. 

Doamna  Voicu  Simona,  şef  Serv.  Buget  contabilitate  explică  faptul  că
situaţiile  financiare  la  data  de  30.09.2018  au  fost  depuse  la  Direcţia  Generală
Regională   a  Finanţelor  Publice   Timişoara-Administraţia  Judeţeană  a  finanţelor
publice Hunedoara şi sunt vizate de către aceasta in data de 23.10.2018 iar diferenţa
dintre  suma  veniturilor  încasate  şi  excedentul  anilor  anteriori  utilizat  pentru
finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a
plăţilor restante, pe de altă parte este mai mare decât zero.

Proiectul  de hotărâre  este  supus  la vot  şi  adoptat  cu unanimitate  de voturi
respectiv 9

Se propune luarea unei pauze, propunerea fiind aprobată cu unanimitate.
La reluarea şedinţei este prezent şi domnul consilier Vlaşin Laurenţiu. 
Preşedintele de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de zi privind

aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe de teren de 99 mp doamnei  Bîrdea
Bianca, teren  situat în Aninoasa, str.Libertăţii, aflat în intravilanul localităţii,  înscris
în CF nr.60697  Aninoasa nr. topo 60697, în  domeniul public al oraşului Aninoasa,
în vederea extinderii construcţiei proprietate personală.

Domnul primar afirmă că doamna Bîrdea Bianca beneficiază de un drept de
preemţiune pentru concesionarea acestui teren întrucât este proprietara construcţiei
din  imediata  vecinătate  a  terenului  şi  consideră  că  este  un  lucru  bun  că  se  fac
investiţii în oraş.  

Proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cun număr de 9 voturi pentru,
doamna Bîrdea Camelia abţinându-se.

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,
          30.10.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                CONTRASEMNEAZĂ   SECRETAR
    VRABELY BELA                                  JR.GHEORGHE SIMION-NELU
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