
                       ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA            
_________________________________________

PROCES-VERBAL
LA DATA DE 28.11.2018 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. viceprimar Sfia Ion, dl.
Vrabely Bela, dl. Vlaşin Petrea Laurenţiu,

Convocarea  la  şedinţă  s-a  făcut  prin  dispoziţia  primarului  nr.  296  din
23.11.2018.

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 un proiect de hotărâre noua ordine fiind supusă la vot şi este aprobată cu
unanimitate de voturi, respectiv 12.

Se dă citire primului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi privind stabilirea
cuantumului burselor şcolare care se vor acorda elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale
Sfânta Varvara-Şcoala Gimnazială Iscroni-structură,  pentru anul şcolar 2018-2019.

Domnul primar explică faptul că există 8 elevi care ar beneficia de bursa de
merit în valoare de 120 lei/lună şi 48 de elevi care ar beneficia de bursa socială în
valoare de 50 lei/lună.

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 “Centrul social de zi – persoane vârstnice, reabilitare şi dotare
clădire,  refacere  căi  de  acces  şi  branşamente  utilităţi  în  incinta  obiectului  de
investiţie”  faza  SF  şi  a  indicatorilor  tehnico-economici  aferenţi  obiectivului  de
investiţie.

Domnul primar explică faptul că  avem şansa să obţinem finanţarea acestui
proiect în cadrul POR, valoarea fiind foarte mare şi apreciază că ar fi un proiect
benefic întrucât  se vor asigura infrastructura şi dotările necesare clădirii în care va
funcţiona Centrul social  de zi pentru persoane vârstnice  şi  adaptarea acestuia la
nevoile grupului ţintă

Proiectul de hotărâre este supus la vot  şi  adoptat cu unanimitate  de voturi
respectiv 12.

La punctul diverse domnul primar invită consiliul local pe 1 Decembrie la
Complexul Anena pentru sărbătorirea Zilei Naţionale.
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Ia cuvântul doamna Bîrdea Camelia care atrage atenţia consiliului că a avut
probleme cu unul dintre angajaţii primăriei şi trebuie văzut ce e de făcut.

Domnul  primar  propune  să  fie  chemată  în  şedinţă  persoana  în  discuţie,
doamna Trantea Elena şi îi aduce la cunoştinţă faptul că există reclamaţii cu privire
la faptul că vorbeşte urât cu cetăţenii oraşului.

Doamna Trantea Elena explică faptul că are tonul mai ridicat fiindcă are mult
de lucru şi nu are timpul pentru a sta la poveşti.

Domnul consilier Vlaşin Laurenţiu îi spune că nu trebuie să se răzbune pe
cetăţeni pentru asta.

Doamna  Trantea  Elena  atrage  atenţia  faptului  că  la  noi  nu  se  respectă
programul de lucru cu publicul. La orice oră cetăţenii vin cu o problemă şi aşteaptă
să le fie rezolvată sau să li se răspundă pe loc, chiar dacă funcţionarii poate lucră la
ceva cu mult mai important decât problema respectivă.

Doamna Trantea îşi dezvoltă mai mult idea în ceea ce priveşte volumul ei de
muncă şi respectarea programului concluzionând că va încerca să îşi controleze mai
bine tonalitatea vocii.

Ia  cuvântul  domnul  consilier  Vlaşin  Laurenţiu  care  atrage  atenţia  asupra
faptului că la intersecţia de la Iscroni dalele sunt fărâmate.

Domnul  primar  răspunde  că  nu  prea  avem ce  face,  fiind  în  administrarea
“Drumurilor Naţionale”

Domnul consilier Albescu Adrian aduce la cunoştinţă faptul că SC Electroutil
Aliser duce lipsă de personal deşi multă lume se plânge că nu are de lucru.

Domnul  consilier  Vrabely  Bela  atrage  atenţia  asupra  faptului  că  multe
persoane strică semnele de circulaţie dar Poliţia locală nu îi poate amenda pentru că
nimeni nu vrea să semneze procesul verbal ca martor deşi i-a văzut. 

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,
          28.11.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                CONTRASEMNEAZĂ   SECRETAR
                                                                 JR.GHEORGHE SIMION-NELU
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