ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
_________________________________________
PROCES-VERBAL
LA DATA DE 28.04.2017 ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ A
CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
Dl. consilier Botgros Ilie, decanul de vârstă al consilierilor, i-a cuvântul în
şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Aninoasa, la care participă un nr. de
9 consilieri, respectiv: dl. Albescu Adrian, dna, Bîrdea Camelia, dl. Botgros Ilie,
dl. Corlan Lucian, dna. David Olivia, dl. Presecan Nicolae, dl. Vrabely Bela, dna.
Pop Nicolina, dl. Vlaşin Laurenţiu, şi solicită refacerea procesului verbal de la
şedinţa anterioară.
Dl. secretar Gheorghe Simion Nelu răspunde că şedinţa a fost înregistrată de
către doamna jurist, dar aceasta a plecat şi nu mai are înregistrarea şedinţei.
Doamna consilier Bîrdea Camelia ia cuvântul şi afirmă că are înregistrate
şedinţele şi le poate da înregistrările pentru a se face procesul verbal.
Domnul secretar răspunde că va reface procesul verbal până la şedinţa
următoare şi convocarea consiliului s-a făcut prin Dispoziţia nr. 160/2017.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt proiecte peste ordinea de
zi.
Domnul primar Dunca Nicolae răspunde că mai sunt trei proiecte peste ordinea
de zi după cum urmează: proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Extindere reţele apă / apă
uzată Aninoasa, proiect de hotărâre privind rectificare bugetului local şi proiect de
hotărâre privind aprobarea încheierii de către Consiliul local al oraşului Aninoasa a
unui Acord de Partenriat cu Asociaţia Părinţilor Şcoala Gimnazială „Sf. Varvara
Aninoasa” pentru implementarea proiectului „TRECUT – PREZENT şi VIITOR –
prin tradiţii şi folclor”.
Se supune la vot noua ordine de zi aceasta fiind aprobată cu unanimitate.
Domnul preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi şi dă cuvântul domnului
primar pentru prezentarea primului proiect de hotărâre privind aprobarea
închirierii prin licitaţie publică deschisă a imobilului teren situat în Aninoasa,
str. Mărtineşti , in suprafaţa de 879 mp, înscris în CF nr.60751 Aninoasa.
Domnul primar explică că este vorba de terenul din zona fostei mine Iscroni şi
se pretează pentru amplasarea unei stupine.

Doamna consilier David Olivia o propune pe doamna Pop Nicolina să facă
parte din comisia de licitaţie.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul
său, fiind aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 9.
Domnul preşedinte de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de
zi proiect de hotărâre pentru reglementarea circulaţiei autovehiculelor destinate
transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare
de 3,5 tone în oraşul Aninoasa.
Domnul primar ia cuvântul şi explică faptul că în urma sesizării cetăţenilor a
iniţiat acest proiect de hotărâre, s-a obţinut avizul poliţiei şi s-a supus şi
procedurilor privind transparenţa decizională.
Domnul consilier Botgros Ilie afirmă că la dezbaterea acestui proiect s-a
stabilit o limită de 7,5 tone şi propune ca taxa să fie pe transport şi nu pe zi. De
asemenea acesta solicită specificare ca banii încasaţi să meargă la reparaţii
drumuri.
Ia cuvântul doamna Voicu Simona, şef serviciu Buget Contabilitate care
explică faptul că nu se poate aşa; banii intră în buget şi apoi se alocă pentru diverse
lucrări.
Domnul consilier Botgros Ilie afirmă că ar trebui scutiţi toţi proprietarii de
vehicule din zonă chiar dacă au maşini care depăşesc limita de 7,5.
Domnul secretar Gheorghe Simion afirmă că în acest cadru se poate stabili şi
limita de viteză de 30 km/h pe această secţiune de drum.
Domnul consilier Botgros Ilie solicită stabilirea doar a unei taxe pe transport
şi nu pe lună, spre exemplu, ce este peste 7,5 tone să fie taxat cu 50 de lei pe
transport şi aşa mai departe.
Domnul secretar recapitulează modificările aduse proiectului de hotărâre
după cum urmează: limita va fi de 7,5 tone, se va achita o taxă pe transport şi se va
institui o limită a vitezei de 30 km/h pentru toate autovehiculele.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul
său, fiind aprobat cu 8 voturi doamna consilier David Olivia votând împotrivă.
Domnul preşedinte de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de zi
proiect de hotărâre privind adoptarea propunerii de atribuire în proprietate a
terenului de stat dat în folosinţă, conform Legii fondului funciar nr. 18/1991 ,
republicată cu modificările şi completările ulterioare, teren în suprafaţă de 130 mp
înscris în Cartea funciară nr. 4807 Livezeni nr. Cadastral ( 4821/2c/2/5/2/2/32/1)/1
numiţilor MUREŞAN ALEXANDRU şi ANA GIOVANA BRADISTEANU.*
Domnul primar Dunca Nicolae explică faptul că este vorba de terenul aferent
casei acestora, urmând să îl primească prin Ordin al Prefectului.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul
său, fiind aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 9.

Domnul preşedinte de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de zi
proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară al bugetului
local al oraşului Aninoasa pe trimestrul I anul 2017.
Ia cuvântul domnul consilier Botgros Ilie care afirmă că este prea mic scrisul
în anexa care i-a fost comunicată.
Domnul secretar explică că a fost nevoit să scoată anexa la o altă imprimantă
pentru că în 16 exemplare sunt sute de pagini şi nu le putea scoate la imprimanta
sa.
Domnul primar Dunca Nicolae afirmă că situaţile financiare trebuie să nu
înregistreze plăţi restante şi diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul
anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte,
şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare
decât zero.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul
său, fiind aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 9.
Domnul preşedinte de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de
zi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi
obiectivului de investiţii ”Extindere reţele apă / apă uzată Aninoasa”.
Domnul primar Dunca Nicolae explică faptul că beneficiem de nişte
dividente de la SC Apa Serv Valea Jiului S.A. şi putem să folosim aceste sume
pentru extinderea reţelei de apă şi apă uzată în zona fostei Exploatări miniere
Aninoasa , fiind necesară adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea indicatorilor
tehnico economici aferenţi acestui obiectiv de investiţii.
Doamna consilier David Olivia solicită extinderea conductei până în
Cocoşvar.
Domnul primar răspunde că se va extinde şi acolo.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul
său, fiind aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 9.
Domnul preşedinte de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de
zi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Aninoasa.
Domnul primar Dunca Nicolae explică faptul că este necesară rectificarea
bugetului cu sumele primite ca dividente de la Apa Serv, fiind în strânsă legătură
cu proiect anterior.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul
său, fiind aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 9.
Domnul preşedinte de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de zi
proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Consiliul local al oraşului
Aninoasa a unui Acord de Partenriat cu Asociaţia Părinţilor Şcoala Gimnazială
„Sf. Varvara Aninoasa” pentru implementarea proiectului „TRECUT – PREZENT
şi VIITOR – prin tradiţii şi folclor”.

Domnul primar afirmă că s-a înregistrat o cerere din partea Asociaţiei
Părinţilor Şcoala Gimnazială „Sf. Varvara Aninoasa”pentru încheierea acestui
parteneriat.
Ia cuvântul domnul consilier Botgros Ilie care explică faptul că este necesar
acest acord de parteneriat pentru ca asociaţia să primească un punctaj mai bun
atunci când solicită finanţarea.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul
său, fiind aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 9.
Se trece la secţiunea diverse unde ia cuvântul doamna Bîrdea Camelia care îi
atrage atenţia domnului primar că nu a adus la cunoştinţa cetăţenilor informarea
despre lansarea programului start-up.
Domnul primar răspunde că atunci când se vor mai primi invitaţii la
simpozioane…..este intrerupt de doamna consilier David Olivia care afirmă că
dânsa a înţeles că domnul primar a primit invitaţia dar nu a comunicat-o. În acelaşi
timp doamna Bîrdea Camelia afirmă că nu s-a comunicat, nu s-a publicat. În
acelaşi timp domnul consilier Botgros Ilie afirmă că nu a făcut public invitaţia.
Domnul primar răspunde că a primit invitaţia pentru primărie aceasta fiindu-i
adresată lui. Doamna Bîrdea Camelia afirmă că are copia invitaţiei. Domnul primar
răspunde că o are de la domnul viceprimar, căruia el i-a dat-o. Doamna Bîrdea
Camelia răspunde că nu o are de la domnul vice, i pare rău şi nu e adevărat.
Domnul primar răspunde că nu contează de unde că nu era secretă. Doamna Bîrdea
Camelia afirmă că a vorbit personal, pentru că, chiar nu a fost secretă, cum se
trimite câte o hârtie pe......, pe poliţia locală că ai de făcut aia aia din magazin în
magazin, dânsa crede că şi hârtia aia se putea trimite o copie din magazin în
magazin nu era chiar….Domnul primar răspunde că astea sunt chestii publice pe
care toată lumea….cu proiectele cu astea….intervine doamna Bîrdea Camelia care
afirmă că a vorbit personal la Consiliul judeţean şi aceasta spune exact ce i s-a spus
şi anume că au trimis pentru pentru că nu ştiau exact din fiecare localitate cine e
interesat să trimită personal, dânsa primind pe e-mail pentru că era abonată la ei, la
Camera de Comerţ, primind pe e-mail şi ştiind dar văzând adresa respectivă, şi
comunică la cine a văzut, la domnul Borza, acesta fiind singurul care a primit-o.
Domnul consilier Vlaşin Laurenţiu afirmă că el nu este din primărie. Doamna
consilier Bîrdea Camelia răspunde că nu contează de unde este, el fiind singurul
care s-a nimerit la primărie în momentul respectiv şi a primit şi el una. Domnul
primar ia cuvântul şi afirmă că acesta era la el în birou când a primit adresa
respectivă, i-a făcut nişte copii şi i-a spus să le dea. Intervine doamna consilier
Bîrdea Camelia care spune că nu, a fost o singură hârtie, a venit cu ea la dânsă.
Domnul primar afirmă că el i-a făcut copie, el ştiind despre ce este vorba şi acum
ce se propune pentru că discutăm 200 de ore pe ce. Doamna consilier Bîrdea

Camelia propune ca ce este de interes public să totuşi, ce vizează o anumită
categorie să fie informaţii. Domnul primar răspunde că a înţeles.
Ia cuvântul domnul consilier Presecan Nicolae care afirmă că a vorbit cu tinerii
de pe raza oraşului care merg la sala de sport, şi că nu ştie cât de repede am fi în
stare să le facem o sală de sport la tineri pentru că nu sunt bani, dar băieţii au o altă
rugăminte şi anume cum s-au mai luat la primărie una alta, o bandă de alergat,
pentru că şi primăria ar putea să ia pentru tineri care sunt aproape 40 de personae
care merg la sală. Acesta îl dă exemplu pe domnul Vlaşin Laurenţiu, care se ocupă
de tineret şi au zis că nu sunt bani să se ia nimic şi să se cumpere măcar o bandă de
alergat aceasta costând în jur de 300 de lei. Domnul primar o întreabă pe doamna
şef Serviciu Contabilitate câţi bani avem pentru tot anul pe materiale. Aceasta
răspunde că am pus bani pentru sport 3000 de lei. Domnul primar afirmă că aceştia
sunt pentru arcaşi. Domnul consilier Vlaşin Laurenţiu propune să se strângă bani
din cotizaţie şi să se cumpere una. Ia cuvântul domnul primar care afirmă că atunci
când a fost făcut bugetul s-a văzut cum s-a luat bănuţ cu bănuţ dar dacă nu ai bani
prinşi în buget, dacă ai 100 de lei şi trebuie să pui apă, curent, salar …..nu am pus
că nu am avut dar toată lumea zice că nu se găsesc 200 de milioane să faci aia. Ia
cuvântul domnul Presecan Nicolae care afirmă că lumea, lor, celor care bat toată
ziua trotuarul pe Aninoasa, vine şi spune “bă telefon tu eşti consilier, bă doctore tu
eşti consilier, viorel consilier, tineretul…..Intervine domnul primar care propune
să se taie 100 de milioane de la extinere iluminat public, nu avem iluminat dar
avem bandă de alergat. Ia cuvântul domnul consilier Vlaşin Laurenţiu care afirmă
că din cotizaţia pe care o primesc aceştia, să renunţe la ea o lună sau două şi să se
strângă bani. Domnul primar întreabă ce cotizaţie. Domnul consilier Vlaşin
Laurenţiu răspunde că indemnizaţie. Domnul primar răspunde că este problema
dumnealor aceştia putând renunţa definitiv la ea, el neavând nimic împotrivă.
Domnul consilier Vlaşin Laurenţiu afirmă că în felul acesta termină cu ei, pe
dânsul îl doare capul,, zi de zi…..Intervine domnul primar care afirmă că trebuie să
înţeleagă şi oamenii, să vedem la rectificare, şi oamenii nu sunt informaţi corect,
noi având un buget, fiind prinşi bani pentru asigurarea funcţionării pe tot anul, ce
primim la rectificare putând fi pus pe unde vrem pentru că nu ne mai trebuie pentru
aia, ci numai pentru chestii din astea, extindere iluminat, extindere gaz şi sunt o
grămadă de chestii neprevăzute pe care trebuie să le facem şi nu avem bani, spre
exemplu trebuie decolmatat tot felul de pârâie.
Ia cuvântul doamna Voicu Simona care afirmă că şi dânsele ar vrea un Xerox
cu 80 de milioane şi nu au primit deşi se roagă de un an jumate dar tot timpul când
se face prioritatea acela este tot timpul ultimul dar ea tot timpul la şedinţă este
certată că nu a dat documentele. Ea mai afirmă că dacă se doreşte să se renunţe la
indemnizaţie sau să se atragă bani din alte surse se poate veni cu donaţii de oriunde
aceasta fiind cu destinaţie specială. Se mai discută acest aspect, dar întrucât

vorbesc mai mute persoane în acelaşi timp este imposibilă consemnarea ideilor
acestora.
Domnul consilier Vlaşin Laurenţiu întreabă cum s-a putut cumpăra
motocultorul şi remorca pentru a se face curăţenie în oraş, dar nu s-a putut lua şi o
bandă. Domnul primar răspunde că e mai bine atunci să stăm cu mizeria în drum,
dar să alergăm pe bandă.
Ia cuvântul doamna consilier David Olivia care spune că a înţeles că domnul
primar a fost la minister împreună cu domnul Viorel şi e posibil să fie accesată o
sumă mai mare pentru modernizarea fostei baze sportive.
Domnul primar răspunde că suma este şi repartizată de ministru din rezervă.
Domnul consilier Vlaşin Laurenţiu afirmă că se va aştepta să se vadă când.
Ia cuvântul domnul consilier Botgros Ilie care afirmă că au dreptate şi unii şi
alţii dar până la rectificare nu se mai poate face nimic.
Doamna conslier David Olivia afirmă că oricum nu se poate băga nici un ban
pentru că este închiriată sala la federaţie.
Domnul consilier Botgros Ilie răspunde că se poate fiindcă primăria este
proprietar. Se mai discută acest aspect, dar întrucât vorbesc mai multe persoane în
acelaşi timp este imposibilă consemnarea ideilor acestora.
Domnul consilier Vlaşin Laurenţiu afirmă că este de acord cu celelalte treburi.
Domnul primar afirmă că nu i vine să creadă că unii fac astfel de comparaţii, că
s-a luat aia pentru cărat gunoiul dar nu s-a luat o bandă.
Doamna consilier David Olivia afirmă că va fi foarte frumos la complexul
sportiv dacă se primesc banii de la minister.
Domnul primar afirmă că îl aşteaptă pe secretarul federaţiei să meargă şi la
Consiliul judeţean pentru a căuta sprijin. Acesta explică că toate lucrurile durează
mult, spre exemplu proiectul depus la Ministerul Dezvoltării este depus de mult şi
tot aşteptăm.
Ia cuvântul doamna consilier Bîrdea Camelia care afirmă că dacă aveau
cunoştinţă de programul start up puteau să se adune mai mulţi să facă un proiect şi
să depună pentru asta, se asociau, dar dacă ştiau.
Domnul primar răspunde că toată lumea vorbeşte acum şi dânsa vrea să-i pună
oamenii în cap că nu ştiu din cauza sa, că nu au fost la şedinţa aia la Deva, dar la
televizor numai despre asta se vorbeşte.
Aceasta răspunde că într-o localitate aşa mică oamenii, îl văd pe primar că el le
rezolvă pe toate. Domnul primar răspunde că nu poate rezolva tot pentru că există
şi funcţionari şi consilieri şi aşa mai departe, dar nu trebuie să fim răi, trebuie să
găsim soluţii să rezolvăm.
Ia cuvântul doamna consilier Pop Nicolina care afirmă că este afectată de
aruncatul de petarde dar nu este singura fiind şi alte persoane care-i susţin punctul
de vedere. Dânsa explică că a avut mai multe probleme cu câinele, cineva insistă,

urcă pe drumul spre Anena, pune petardele în container, aruncă între blocuri şi aşa
mai departe iar câinele dânsei a evadat după ce a fost aruncată o bombă care a
făcut o lumină mai mare, fumega ca şi când dai cu tunul. Domnul primar întreabă
dacă ştie cine. Doamna consilier Pop Nicolina răspunde că bănuieşte şi aceştia
continuă cu petarde şi dacă trebuie să depună o plângere la Poliţia locală sau la cea
din Iscroni şi nu ştie dacă este voie să te distrezi aruncând petarde şi că cineva şi-a
făcut un obicei din a se distra pe tema asta, aruncă petardele şi fug spre Anena, dar
Poliţia locală ar trebui să-i aibă în vedere.
Doamna consilier Bîrdea Camelia explică că atunci când nu a fost acasă cineva
i-a aruncat petarde şi câinele a sărit peste gardul de beton.
Domnul primar răspunde că trebuie o plângere la Poliţie.
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,
28.04.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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