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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA                                

PROCES-VERBAL
LA DATA DE 30.05.2019 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 10 consilieri,  respectiv:  dl.  Albescu Adrian,  dl.  Bălăeţ  Dumitru,  dl.
Corlan  Lucian,  dna.  David  Olivia,  dl.  Habian  Viorel,  dna  Pop  Nicolina,  dl.  Presecan
Nicolae, dl. viceprimar Sfia Ion, dl. Vrabely Bela, dl. Vlaşin Laurenţiu.

Convocarea la şedinţă s-a făcut prin dispoziţia primarului nr. 112 din 23.05.2019.
Se  supun  la  vot  procesele  verbale  ale  şedinţelor  anterioare,  fiind  aprobate   cu

unanimitate de voturi, respectiv 10.
Preşedintele de şedinţă întreabă dacă sunt proiecte peste ordinea de zi.
Domnul viceprimar răspunde că a mai fost întocmit un proiect de hotărâre privind

rectificarea  bugetului  local,  noua  ordine  de  zi  fiind  aprobată  cu  unanimitate  de  voturi
respectiv 13.

Se  dă  citire  primului  proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Regulamentului
consolidat şi armonizat al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Valea
Jiului.

Domnul  viceprimar explică faptul că, avem o solicitare în acest sens de la operatorul
de apă şi  canal pentru armonizarea activităţii cu legislaţia în domeniu respectiv Ordinul
preşedintelui ANRSC nr. 88/2007. Sunt modificări de ordin tehnic şi de ordin commercial,
cu privire la citire dar nu implică modificări tarifare.

Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi respectiv 10.

Se dă citire următorului proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii ”Modernizare străzi de interes local
pe raza oraşului Aninoasa”.

Domnul viceprimar explică că după semnarea contractului de execuţie a fost emisă
OUG 114/2018 care prevede modificarea salariului minim pentru angajaţii în construcţii şi
în  aceste  condiţii  este  necesară  aprobarea  noilor  indicatori,  rezultaţi  în  urma  aplicării
prevederilor OUG 114/2018, care să reflecte noile valori aferente lucrărilor.

Se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  şi  este  adoptat  cu  unanimitate  de  voturi
respectiv 10.

Se dă citire următorului proiect de hotărâre privind finanţarea unor activităţi sportive
de interes regional si naţional desfăşurate de Clubul Sportiv Oraşenesc Aninoasa.

Domnul viceprimar explică faptul că în bugetul pe anul 2019 a fost cuprinsă suma de
10 mii lei pentru finanţarea tirului cu arcul şi ţinând cont de solicitarea CSO a fost întocmit
acest proiect de hotărâre. Domnul viceprimar apreciază că această perioadă este una foarte
bună pentru tirul cu arcul existând şanse chiar şi pentru olimpiadă. 
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Domnul Habian Viorel explică faptul că aceste sume sunt doar pentru achiziţionarea
de  echipamente  pentru  începători  întrucât  cei  mari  sunt  finanţaţi  de  federaţie.  Există
rezultate foarte bune şi pe plan internaţional .

Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi respectiv 10.

Se dă citire următorului proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie
bugetară al bugetului local al oraşului Aninoasa  pe trimestrul I anul 2019.

Domnul viceprimar explică faptul că , ordonatorii principali de credite au obligaţia de
a prezenta  în  şedinţă  publică,  spre  analiză  şi  aprobare de către  autorităţile  deliberative,
execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile
în raport cu gradul de colectare a veniturilor  astfel încât să nu fie înregistrate datorii

Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi respectiv 10.

Se dă citire  următorului  proiect  de hotărâre  privind rectificarea bugetului  local  al
oraşului Aninoasa pe anul 2019.

Domnul viceprimar explică faptul că este vorba de banii primiţi  pentru finanţarea
obiectivului de investiţii „Modernizare Străzi de interes local pe raza oraşului Aninoasa” şi
o sumă care va fi luată de la asistenţă socială.

Domnul consilier Presecan Nicolae întreabă cât costă filigoria din jos.
Domnul viceprimar răspunde că pe lista de investiţii, aprobată deja, apare cu suma de

100 mii lei.
Domnul consilier Presecan Nicolae întreabă ce este cu nivelarea terenului de la fostul

cămin.
Domnul  viceprimar  răspunde  că  este  obligaţia  noastră  să  punem  la  dispoziţia

constructorului terenul liber şi cel care construieşte grpdiniţa ar fi cerut în jur de 170 mii lei
pentru aceatsă operaţiune dar a fost realizată de altcnivea cu mult mai puţin.

Doamna consilier David Olivia întreabă dacă sunt bani pentru reparaţia pârâului în
zona unde există riscul de prăbuşire a casei.

Domnul viceprimar răsunde că s-a luat legătura cu cei de la Strabag şi aceştia vor
face reparaţia.

Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi respectiv 10.

La punctul diverse domnul consilier Habian Viorel explică faptul că la sala de forţă
se fac nişte lucrări de reparaţii de către cei care fac exerciţii acolo şi pentru a pune capăt
oricăror dicuţii, după ce vor fi terminate lucrările, oamenii o vor putea folosi nestingheriţi,
orice zvonuri fiind simple răutăţi. Cu privire la faptul că se vor pune porţi, acesta explică
faptul că se va moderniza tot complexul, se va reface gardul şi se vor pune porţi dar nu vor
fi încuiate nicioadată.

Nemaifiind  alte  discuţii,  sunt  declarate   închise  lucrările  şedinţei  ordinare  a
Consiliului local, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

       Aninoasa la,
          30.05.2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 CONTRASEMNEAZĂ   SECRETAR
          ALBESCU ADRIAN                       JR.GHEORGHE SIMION-NELU
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