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JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA                   

PROCES-VERBAL
LA DATA DE 27.08.2019 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 11 consilieri, respectiv: dl. viceprimar Sfia Ion, 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. 183 din 11.07.2019.
Se  supun la  vot  procesele  verbale  ale  şedinţelor  anterioare,  fiind aprobate   cu

unanimitate de voturi, respectiv 11.

Se supune la vot ordinea de zi fiind aprobată cu unanimitate de voturi

Se dă citire primului proiect de pe ordinea de zi privind instituirea unor facilităţi
fiscale  şi  aprobarea procedurii  de anulare  a  accesoriilor  aferente  obligaţiilor  bugetare
principale restante la 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii
de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Aninoasa.

Domnul  primar  explică  faptul  că  prin  Ordonanţa  Guvernului  nr.  6/2019  din
31.07.2019  Guvernul  României  instituie  unele  măsuri  de  restructurare  a  obligaţiilor
bugetare restante la 31.12.2018. Între aceste măsuri se regăseşte şi posibilitatea anulării
accesorilor obligaţiilor  bugetare restante la data de 31.12.2018 datorate bugetului local
de către persoanele fizice şi juridice în situaţia achitării debitului principal.

Posibilitatea  acordării  acestor  facilităţi  este  lăsată  la  aprecierea  fiecărui  consiliu
local şi  apreciază ca oportună această  măsură întrucât,  pe această  cale sunt mai  mari
şansele de încasare a unor sume datorate către bugetul local

Domnul consilier Presecan Nicolae afirmă că i s-ar părea corect să beneficeize de
aceste  facilităţi  doar  persoanele  fizice şi  dintre acestea  să  nu beneficieze  cei  care  au
concesiuni.

Domnul  secretar  răspunde că  nu se  poate  face  această  distincţie  pentru că ar  fi
discriminare.

Doamna consilier David Olivia întreabă dacă există persoane juridice care au plătit
deja şi debit şi penalităţi.

Domnul primar răspunde că sunt.  
Doamna  consilier  David  Olivia  explică  faptul  că  în  aceste  condiţii  există  o

discrepanţă între cei care au plătit deja şi cei care beneficiază de ordonanţă.
Domnul primar răspunde că nu i se pare tocmai moral dar aşa prevede legea.
Doamna  consilier  Bîrdea  Camelia  întreabă  dacă  avem  distincţie  între  cât  sunt

penalităţile la concesiune şi cât sunt penalităţile la impozite pe clădiri.
Domnul primar răspunde că nu avem o situaţie pregătită pentru asta.
Domnul consilier Presecan Nicolae întreabă dacă avem o listă cu datornicii.
Domnul primar răspunde că se poate trimite pe mail.
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Proiectul  de  hotărâre  este  supus  la  vot  fiind  aprobat  cu  un număr  de  10 voturi
pentru, doamna consilier Bîrdea Camelia abţinându-se.

Se dă citire următorului proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici  aferenţi  obiectivului  de investiţii  ”Extindere reţea canalizare str.  Gheorghe
Doja – loc. Aninoasa”

Domnul  primar  explică  faptul  că  avem  în  derulare  contractul  de  Servicii  de
proiectare tehnică, asistenţă tehnică şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii „
LUCRĂRI  DE  MODERNIZARE  STRĂZI  DE  INTERES  LOCAL  ÎN  ORAŞUL
ANINOASA”. Printre aceste străzi se regăseşte şi str. Gheorghe Doja care, din păcate, nu
este racordată la reţeaua de canalizare. Având în vedere că urmează să fie aşternut un
covor asflatic pe această stradă, apare ca oportună introducerea conductei de canalizare
cât mai curând, întrucât, după finalizarea lucrărilor de modernizare a străzii acest lucru
nu va mai fi posibil. 

Domnul  consilier  Presecan  Nicolae  întreabă  dacă  va  fi  racordat  şi  domnul
Grigoraş.

Domnul  primar răspunde că acesta  se află sub nivelul  reţelei  şi  pentru el  va fi
găsită altă soluţie tehnică. 

Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi respectiv 11.

Se dă citire următorului proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului
local al orasului Aninoasa  nr.14/2019 privind însuşirea inventarului domeniului public al
Unităţii Administrativ-Teritoriale a Oraşului Aninoasa.

Domnul primar afirmă că această hotărâre a fost dată cu respectarea prevederilor
legale în ceea ce priveşte textul hotărârii dar anexa hotărârii nu îmbracă forma prevăzută
de Anexa 4 la normele tehnice pentru întocmirea inventarului public. Anexa hotărârii
trebuia să cuprindă strict formatul normelor tehnice respectiv: numărul curent, codul de
clasificare, denumirea bunului, elementele de identificare, anul dobândirii sau după caz al
dării în folosinţă, valoarea de inventar şi situaţia juridică. Acest aspect este semnalat şi de
Instituţia Prefectului judeţului Hunedoara

Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi respectiv 11.

Se dă citire următorului  proiect de hotărâre privind  aprobarea achiziţionării   de
servicii  juridice  de  consultanţă,  asistenţă  şi  reprezentare  în  vederea  reprezentării  în
justiţie  şi  apărării  intereselor  Unităţii  Administrativ-Teritoriale  Oraşul  Aninoasa,
Primăriei oraşului Aninoasa, Consiliului Local al oraşului Aninoasa, Comisiei Locale de
Fond Funciar Aninoasa în  procesele în care acestea sunt parte, aflate pe rolul instanţelor
de judecată.

Domnul primar explică faptul că potrivit  prevederilor art. 109 alin. 3 din  Codul
administrativ, atribuţia de reprezentare în justiţie poate fi exercitată în numele primarului
sau, după caz, al preşedintelui consiliului judeţean de către consilierul juridic din aparatul
de specialitate  ori  de către un avocat angajat  în condiţiile  legii.  După cum se poate
observa în textul expus mai sus atribuţia de reprezentare în justiţie mai poate fi exercitată
în numele primarului doar de către două categorii de persoane respectiv consilieri juridici
şi  avocaţi.  În  aceste  condiţii,  secretarului  oraşului  nu i  mai  poate  fi  delegată  această
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atribuţie,  cum  s-a  procedat  în  ultimii  ani.  Această  atribuţie  trebuie  îndeplinită  în
continuare întrucât există pe rol mai multe procese unde avem calitatea de parte. Unele
dintre  dosare  au  un  număr  considerabil  de  pagini  şi  necesită  un  studiu  temeinic  iar
dezbaterea  lor  are  loc,  de  cele  mai  multe  ori,  pe  parcursul  mai  multor  termene  de
judecată. În aceste condiţii nu este suficientă doar trimiterea înscrisurilor şi solicitarea
judecării în lipsă fiindcă la fiecare termen partea adversă poate formula cereri şi ridica
excepţii la care trebuie răspuns în sala de judecată

Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi respectiv 11.

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

Domnul primar afirmă că Prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/2019 a fost aprobată
rectificarea bugetului de stat pe anul 2019. Ministerul Finanţelor Publice, ne-a comunicat
suplimentarea veniturilor bugetare cu suma de 53 mii lei. Această sumă va fi împărţită
între capitolul materiale şi prestări servicii (20 mii lei) şi capitolul alte bunuri şi servicii
(33 mii lei).

Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi respectiv 11.

Se dă citire următorului proiect de hotărâre privind  aprobarea organigramei şi a
funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aninoasa,
jud.  Hunedoara  ,  şi  din  cadrul  serviciilor  publice  de  interes  local  fără  personalitate
juridică din subordinea Consiliului Local.

Domnul primar afirmă că raportat la modificările legislative cuprinse în Ordonanţa
de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi faptul că în aparatul de specialitate
al Primarului Oraşului Aninoasa, au intervenit modificări ca urmare a concursurilor de
promovare în grad profesional desfăşurate în perioada septembrie 2018 – august 2019
este necesar a se actualiza Statul de funcţii şi Organigrama aparatului de specialitate al
Primarului  Oraşului  Aninoasa.  Principalele  modificări  sunt   schimbare  titulaturii  de
secretar în secretar general, cei de la achiziţii se numesc consilieri; serviciul urbanism s-a
transformat in urbanism si investitii format din compartiment achizitii (cum cere legea
achiziţiilor) şi biroul urbanism şi gospodărire;  a fost creat un compartiment separat de
cadastru agricol şi protecţia mediului.

Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi respectiv 11.

Se dă citire următorului proiect de hotărâre privind revizuirea Statutului şi Actului
constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a
Deseurilor judetul Hunedoara,,

Domnul primar explică faptul că o dată cu adoptarea Codului administrativ trebuie
realizate o serie de modificări în Statutul şi Actul constitutiv al Asociaţiei, în principal, în
ceea ce priveşte  organele  de conducere ale  Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară.
Potrivit Statutului Asociaţiei aceste modificări pot fi operate doar după aprobarea lor în
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prealabil, de către Consiliile locale iar votarea în cadrul asociaţiei trebuie să aibă la bază
un mandat special, în acest sens, din partea consiliului local pentru reprezentantul unităţii
administrativ-teritoriale.

Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi respectiv 11.

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

Domnul primar afirmă  că situaţiile financiare (care cuprind şi contul de execuţie
bugetară)  la  data  de  30.06.2019  au  fost  depuse  la  Direcţia  Generală  Regională   a
Finanţelor Publice  Timişoara-Administraţia Judeţeană a finanţelor publice Hunedoara şi
sunt  vizate  de către  aceasta  in  data  de  26.07.2019 iar  primăria  nu înregistrează plăţi
restante.

Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi respectiv 11.

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

Aninoasa la,
 27.08.2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 CONTRASEMNEAZĂ   SECRETAR
                                                        JR.GHEORGHE SIMION-NELU
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