ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
PROCES-VERBAL
LA DATA DE 29.01.2019 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.Habian
Viorel, dl. Vlaşin Viorel.
Convocarea la şedinţă s-a făcut prin dispoziţia primarului nr. 11 din
22.01.2019.
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
mai există un proiect de hotărâre noua ordine fiind supusă la vot şi este aprobată cu
unanimitate de voturi, respectiv 12.
Se dă cuvântul domnului comisar Huluţă Florin, comandatul Poliţiei oraşului
Aninoasa care prezintă un extras din raportul de activitate al acesteia. Acesta face
precizări cu privire la faptul că numărul de personal este destul de scăzut şi prezintă
o statistică a faptelor antisociale săvârşite pe raza oraşului şi constatate de Poliţia
oraşului. Tendinţa generală este de scădere atât a infracţiunilor cât şi a
contravenţilor.
Domnul consilier Botgros Ilie apreciază că raportul este unul bun, având în
vedere scăderile faptelor antisociale şi propune sporirea patrulărilor pe stradă, unde
au loc multe fapte, împreună cu membrii poliţiei locale. Acesta întreabă de ce sunt
poliţişti de la rutieră din Vulcan.
Domnul comandant răspunde că din cauza deficitului de personal există un
protocol cu cei din Vulcan pentru a putea acoperi unele situaţii.
Ia cuvântul domnul consilier Bălăeţ Dumitru care explică faptul că sunt
probleme cu linia continuă de la intersecţia din Livezeni.
Domnul comandant răspunde că se va putea rezolva ceva doar după predarea
lucrărilor de către constructor către administratorul drumului.
Domnul primar afirmă că există o colaborare foarte bună cu Poliţia oraşului
de când este comndant domnul comisar Huluţă Florin şi speră că această colaborare
va fi la fel de bună şi în viitor.
Doamna consilier David Olivia afirmă că activitatea poliţiei este lăudabilă şi
este apreciată şi de către cetăţeni.
Se dă citire primului proiect de hotărâre privind prelungirea termenului
contractului de comodat încheiat cu Federaţia Română de Tir cu Arcul Bucureşti,
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persoană juridică fără scop lucrativ şi de utilitate publică, în vederea punerii la
dispoziţie şi a asigurării folosinţei gratuite a Complexului Sportiv Anena.
Domnul primar explică faptul că Federaţia Română de Tir cu Arcul
intenţionează să continue procesul de renovare a Complexului şi pentru realizarea
acestui obiectiv este necesară finanţarea lucrărilor de către Ministerul Tineretului şi
Sportului, finanţare care se va întinde pe parcursul mai multor ani, astfel încât este
necesară prelungirea perioadei contractului de comodat până în anul 2053.
Domnul consilier Habian Viorel afirmă că suntem norocoşi, fiindcă s-au creat
9 complexe în nouă judeţe, şi se doreşte realizarea unui complex şi în Hunedoara,
complexul Anena fiind unul dintre acestea.
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 indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii
”Reabilitare şi recompartimentare imobil în vederea schimbării destinaţiei în locuinţe
sociale, din oraşul Aninoasa, judeţul Hunedoara.
Domnul primar explică faptul că pentru fundamentarea sumelor necesare
finanţării obiectivelor de investiţii propuse a fi cuprinse în programul de investiţii
mai sus menţionat, în conformitate cu prevederile art. 26 din Hotărârea Guvernului
nr. 1275/2000 cu modificările şi completările ulterioare este necesar să transmitem
Ministerului Dezvoltării Regionale hotărârea consiliului local de aprobare a
indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei, actualizată conform ultimelor
modificări legislative precum şi de asigurare a cofinanţării de la bugetul local a
cheltuielilor neeligibile.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu unanimitate de voturi
respectiv 12.
Se dă citire următoarelor rapoarte: raport privind realizarea măsurilor de
prevenire şi combatere a marginalizării sociale în trimestrul 4 anul 2018; Raport
privind realizarea măsurilor de prevenire şi combatere a marginalizării sociale în
anul 2018; Raport statistic privind protecţia persoanelor cu handicap pe semestrul 2
anul 2018
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,
29.01.2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SFIA ION
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CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
JR.GHEORGHE SIMION-NELU

