ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA

PROCES-VERBAL
LA DATA DE 28.02.2019 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
Viorel, dl. Vlaşin Laurenţiu.
Convocarea la şedinţă s-a făcut prin dispoziţia primarului nr. 48 din
21.02.2019.
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
nu mai există proiecte de hotărâre peste ordinea de zi fiind supusă la vot şi aprobată
cu unanimitate de voturi, respectiv 12.
Se dă citire primului proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de
învăţămant care funcţionează pe raza oraşului Aninoasa în anul şcolar 2019-2020.
Domnul primar explică faptul că în fiecare an trebuie aprobată reţeaua şcolară
şi existând avizul conform al Inspectoratului Şcolar este necesară aprobarea reţelei.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu unanimitate de voturi
respectiv 12.
Se dă citire celui de al doilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi privind
aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului – locuinţă situat pe str. Mihail
Sadoveanu, nr. 2, ap.1, loc. Aninoasa, jud. Hunedoara doamnei Căiţatu Marie.
Domnul primar afirmă că fiind vorba despre un imobil cu destinaţie de
locuinţă, respectiv apartament, ocupat la momentul de faţă de către chiriaş, imobil
situat în intravilanul localităţii Aninoasa, se impune vânzarea acestuia prin negociere
directă.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu unanimitate de voturi
respectiv 12.
Se dă citire următorului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi privind
aprobarea contului de execuţie bugetară al bugetului local al oraşului Aninoasa pe
trimestrul IV anul 2018
Domnul primar explică faptul că situaţiile financiare la data de 31.12.2018 au
fost depuse la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice şi sunt vizate de
către aceasta in data de 06.02.2019 iar potrivit legii trebuie aprobate în consiliu.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu unanimitate de voturi
respectiv 12.
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Se dă citire următorului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi privind
însuşirea inventarului domeniului public al Unităţii Administrativ-Teritoriale a
Oraşului Aninoasa.
Domnul primar afirmă că a dispus inventarierea activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii ale Unităţii administrativ-teritoriale a oraşului Aninoasa pe anul
2018 în perioada 26.11 - 28.12.2018 conform prevederilor Ordinului Ministrului
Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii. activitatea aceasta fiind finalizată în 31.12.2018 când a fost întocmit un
procesul-verbal în care au fost consemnate rezultatele inventarierii. Anexa la
respectivul proces-verbal este aceeaşi cu anexa la proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Botgros Ilie afirmă că i se pare normal să se aprobe, comisia
fiind pe teren, imobilele fiind întabulate.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu unanimitate de voturi
respectiv 12.
Se dă citire următorului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi privind
scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării mijloacelor fixe şi a
obiectelor de inventar propuse la casare de către comisiile de inventariere.
Domnul primar explică că în funcţie de propunerile făcute de comisia de
casare, a iniţiat acest proiect datorită faptului că acestea, fie se află intr-o avansată
stare de degradare, fie sunt uzate moral şi în vederea continuării procedurilor pentru
casarea sau valorificarea acestor bunuri este necesară aprobarea consiliului local.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu unanimitate de voturi
respectiv 12.
Se trece la punctul întrebări, interpelări, rezolvarea unor cereri de competenţa
Consiliului local Aninoasa.
Domnul primar afirmă că am trecut de analiza tehnică şi financiară la proiectul
pentru Centrul de zi; în ceea ce priveşte drumurile, licitaţia este finalizată şi am fost
asiguraţi că vom avea finanţare.
Domnul consilier Vlaşin Laurenţiu întreabă despre clădirea de lângă capelă
din care se prăbuşesc bucăţi dacă este sau nu a băncii şi ce se poate face cu intrarea
de la Iscroni.
Domnul primar răspunde că un mic colţ este al unei persoane private şi că a
vorbit cu cei de la First Bank pentru a afla care ar fi preţul pentru cumpărarea ei iar
cu privire la dalele de la Iscroni trebuie să aşteptăm să fie efectuată recepţia.
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,
28.02.2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SFIA ION
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CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
JR.GHEORGHE SIMION-NELU

