ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
PROCES-VERBAL
LA DATA DE 18.09.2019 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. viceprimar Sfia Ion, dl. Albescu Adrian,
dl. Bălăeţ Dumitru, dl. Corlan Lucian, dna. David Olivia, dl. Habian Viorel, dna Bîrdea
Camelia, dl. Presecan Nicolae, dna Pop Nicolina, dl. Vrabely Bela, dl. Vlaşin Laurenţiu,
dl. Vlaşin Viorel.
Convocarea la şedinţă s-a făcut prin dispoziţia primarului nr. 194 din 09.09.2019.
Se supun la vot procesele verbale ale şedinţelor anterioare, fiind aprobate cu
unanimitate de voturi, respectiv 12.
Se supune la vot ordinea de zi fiind aprobată cu unanimitate de voturi
Se dă citire primului proiect de pe ordinea de zi privind alegerea preşedintelui de
şedinţă al Consiliului Local al Oraşului Aninoasa, pentru perioada septembrie 2019 noiembrie 2019.
Este propus domnul consilier Corlan Lucian, propunerea fiind aprobată cu
unanimitate de voturi.
Se dă citire următorului proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de
reglementare a circulaţiei pe strada Şcolii oraşul Aninoasa.
Domnul viceprimar explică faptul că pe strada Şcolii lăţimea suprafeţei carosabile
este foarte mică iar maşinile celor care lucrează în zonă sunt parcate pe partea dreaptă a
drumului pe sensul de mers spre primărie. Această stradă este cu dublu sens dar fiind
foarte scurtă (104 m) apreciem că ar fi oportună transformarea ei în stradă cu sens unic,
cu sensul de mers spre clubul muncitoresc, precum şi amenajarea mai multor locuri de
parcare pe partea stângă a acestei străzi astfel încât să fie mai eficient utilizat spaţiul
respectiv.
Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi respectiv 12.
Se dă citire următorului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
oraşului Aninoasa pe anul 2019.
Domnul viceprimar explică faptul că s-au pus 80 de mii lei pentru reparaţia unor
străduţe, 40 de mii pentru reparaţia scărilor de la cimitir şi 55 de mii lei pentru asigurarea
cofinanţării la proiectul de extindere a reţelei de canalizare.
Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi respectiv 12.
Se dă citire următorului proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului local al oraşului Aninoasa nr. 85/2018 privind stabilirea salariilor de
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bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului oraşului Aninoasa şi a serviciilor publice fără personalitate
juridică aflate în subordinea Consiliului local al oraşului Aninoasa.
Domnul viceprimar afirmă că la data adoptării hotărârii nr. 85 din 2018 privind
stabilirea salariilor, posturile înfiinţate / redenumite ca urmare apariţiei OUG 57/2019
privind Codul administrativ nu se regăseau pe statul de funcţii astfel că trebuie
modificată hotărârea respectivă în sensul prevederii nivelului de salarizare pentru noile
posturi.
Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi respectiv 12.
La punctul diverse domnul viceprimar explică ce lucrări se mai au în vedere în
ceea ce priveşte repararea străzilor.
Doamna consilier Bîrdea Camelia întreabă cine se ocupă de toaletarea copacilor în
zona Tzuckor şi când se vor mai tăia dintre crengile care stau pe firele de curent.
Domnul viceprimar îi explică că vă răspunde la şedinţa următoare.
Nemaifiind alte discuţii, sunt declarate închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Aninoasa la,
18.09.2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
JR.GHEORGHE SIMION-NELU
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