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      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  ANINOASA                          

_________________________________________     

PROCES-VERBAL
LA DATA DE 24.03.2017 ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ  A

CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA

Dl. consilier Botgros Ilie, decanul de vârstă al consilierilor, i-a cuvantul în şedinţa
ordinară  a  Consiliului  local  al  oraşului  Aninoasa,  la  care  participă  un  nr.  de  10
consilieri, respectiv: dl. Albescu Adrian, dna Bîrdea Camelia, dl. Bălăeţ Dumitru, dl.
Botgros Ilie, dl. Corlan Lucian, dna. David Olivia, dl. Presecan Nicolae, dl. Vrabely
Bela, dna. Pop Nicolina, dl. Sfia Ion, şi popune să se supună la vot  procesul verbal
de la şedinţa anterioară. 

Convocarea  la  şedinţă  s-a  făcut  prin  dispoziţia  primarului  nr.  127  din
17.03.2017.

Doamna Bîrdea Camelia solicită ca în procesul verbal să se prezinte mai pe larg
problemele discutate referitor la terenul atribuit soţiei domnului primar. 

 
Doamna consilier Bîrdea Camelia solicită ca acolo unde zice domnul primar că s-

a vehiculat că au circulat fără autorizaţie să se înlocuiască cu s-a constatat atâta timp
cât a venit poliţia. 

Domnul  consilier  Botgros  Ilie  i  recomandă  doamnei  juriste  să  îşi  noteze.  Ea
răspunde că ţine minte.

Doamna consilier David Olivia afirmă că cuvântul ei pe care l-a luat referitor la
un  proiect  de  hotărâre  privind  retrocedarea  terenului  nu  apare  deloc  în  procesul
verbal. Ea îi explică doamnei juriste că dacă le reţine pe toate aşa are o problemă
mentală.

Doamna consilier Bîrdea Camelia o întreabă pe doamna juristă dacă are şedinţa
înregistrată.

Ea răspunde că sunt momente când vorbesc mai multe persoane  de odată.
Domnul  viceprimar  solicită  înlocuirea  expresiei  educare  cu  informare  din

cuprinsul procesului verbal.
Domnul  consilier  Botgros  Ilie  îi  spune  domnului  secretar  că  a  solicitat  ca

procesele verbale să fie cât mai succinte, să cuprindă în general cam tot ce spune
fiecare dintre consilieri prin intervenţile făcute la proiectele de hotărâre, pentru că
procesul verbal este oglinda activităţii consilierilor

Se trece la alegerea preşedintelui de şedinţă. Doamna consilier David Olivia îl
propune pe domnul Presecan Nicolae fiind ales cu unanimitate de voturi.
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Domnul  preşedinte  de şedinţă  dă citire  ordinii  de zi  şi  dă cuvântul  domnului
primar  pentru  prezentarea  primului  proiect  de  hotărâre  privind    modificarea  şi
completarea Hotărârii Consiliului local al orasului Aninoasa  nr.75/2015.

Domnul primar Dunca Nicolae explică faptul că prin Hotărârea Consiliului Local
nr.  75/2015  de  bonificaţia  de  10%  pentru  plata  cu  anticipaţie  a  impozitului,
beneficiau  doar  persoanele  fizice  dar  după o analiză  mai  amănunţită  am ajuns la
concluzia că ar fi corect ca de această facilitate să beneficieze şi persoanele juridice.
Pe de altă parte acesta explică faptul că ar fi  corect şi oportun să scutim de la plata
taxei speciale de salubrizare  persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele
încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap
grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.

Ia ciuvântul domnul consilier Botgros Ilie care întreabă dacă este legal să scutim
persoanele juridice pentru că în anii anteriori nu se acorda persoanelor juridice.

Domnul primar răspunde că da.
Domnul  consilier  Corlan  Lucian  afirmă  că  era  oricum  o  discrepanţă  între

persoanele juridice şi cele fizice pe tema asta şi este ok.
Domnul  viceprimar  afirmă  că  a  fost  avizat  favorabil  de  comisia  economică

proiectul de hotărâre.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul  este supus la vot pe articole şi pe întregul

său, fiind aprobat  cu unanimitate de voturi, respectiv 10.

Domnul preşedinte de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de zi
proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al oraşului Aninoasa pe anul
2017.

Ia cuvântul domul primar Dunca Nicolae care explică faptul că acest buget este
împărţit între secţiunile de funcţionare şi dezvoltare, s-au pus bani pentru acoperirea
cheltuielilor  necesare  precum şi  pentru  investiţiile  aflate  în  derulare.  Acesta  mai
menţionează faptul că a avut loc o dezbatere publică pe marginea acestuia. El afirmă
că faţă de lista de investiţii s-a mai cuprins un motocultor cu remorcă pentru cărat
gunoaiele, în rest nu sunt modificări faţă de proiectul prezentat.

Domnul  consilier  Botgros  Ilie  îl  contrazice  spunând  că  sunt  mai  multe
modificări faţă de ce s-a prezenta la dezbaterea publică.

Doamna Voicu Simona Angela, şef serviciu contabilitate explică unele aspecte
în ceea ce priveşte modul de împărţire pe capitole a cheltuielilor.

Domnul consilier Botgros Ilie întreabă dacă au fost puşi bani pentru ajutoare de
urgenţă, bani pentru branşamente la barăci la Iscroni.

Doamna Voicu Simona răspunde că au fost puşi.
Doamna consilier Bîrdea Camelia afirmă că s-a tot discutat despre un gard de

protecţie la Pitra în curbă şi au fost trei accidente acolo în curbă.
Domnul primar răspunde că se vor face calcule şi vom vedea ce e de făcut.
Domnul consilier Corlan Lucian afirmă că a văzut voucherele de vacanţă în

buget şi întreabă dacă se vor da. El afirmă că i-ar fi plăcut să se prindă bani pentru
sala de forţă.
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Ia cuvântul doamna consilier Bîrdea Camelia  care vrea să ştie dacă în urma
discuţiilor s-a făcut modificare.

Domna Voicu Simona răspunde că da.
Domnul consilier Corlan Lucian afirmă că în sus pe vale ar trebui făcut un

trotuar pentru a nu mai sta apa la baza coloniilor.
Ia cuvântul domnul consilier Botgros Ilie care afirmă că tot ce a zis domnul

viceprimar trebuiesc făcute, e treaba executivului să îşi facă priorităţile. El explică că
la Biserică să nu se grăbească că nu ajung banii pentru tot. Domnul primar răspunde
că este doar pentru repararea acoperişului de pe altar.

Domnul consilier Botgros Ilie explică că ar fi mai bună o lucrare mai complexă.
Doamna consilier Bîrdea Camelia îl întreabă pe domnul primar de ce tot zice că

nu s-a plătit din 2012 ceva acoperiş şi de ce nu s-a plătit de atunci până acum şi dacă
era de datoria primăriei.

Domnul consilier Botgros Ilie explică că în 2012 s-a alocat de către primărie o
sumă dar valoarea lucrărilor a fost mai mare.

Domnul primar explică că e datoria noastră morală să sprijinim şi cultele.
Ia cuvântul doamna consilier David Olivia care întreabă de ce nu s-a scris nimic

despre cimitirul eroilor.
Domnul primar răspunde că încearcă să se facă şi pe sponsorizări.
Se mai discută despre distincţia dintre cimitirul eroilor de la Iscroni şi cimitirul

eroilor minieri de sus precum şi despre regimul juridic al acestora.
Doamna consilier  Bîrdea Camelia  face referire la o sentinţă judecătorească cu

privire la un teren din zona cimitirului.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul  este supus la vot pe articole şi pe întregul

său, fiind aprobat  cu unanimitate de voturi, respectiv 10.

Domnul preşedinte de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de zi
proiect de hotărâre privind aprobarea destinaţiei excedentului bugetului local al anilor
precedenţi. 

Domnul primar explică faptul că s-au pus bani pe mai multe capitole printre
care şi realizarea canalizării la primărie, precum şi a intalaţiilor sanitare, la locuinţe
servicii avem terenul de la tipografie, cheltuielile neeligibile de la blocul de 60 de
apartamente,  cheltuielile  neeligibile  de  la  grădiniţă,  gaz  metan,  obelisc,  studii  de
fezabilitate şi pentru amenajare trotuare, alei spaţii de parcare la Iscroni, continuarea
trotuarelor şi pe strada Cătăneşti, diferenţa de lucrare pentru următorul strat.

Ia cuvântul domnul consilier Botgros Ilie care întreabă de ce am prins 37 de
mii pentru blocul de la Iscroni.

Doamna Voicu Simona explică că este pentru avize şi cotele de la ISC
Nemaifiind alte discuţii, proiectul  este supus la vot pe articole şi pe întregul

său, fiind aprobat  cu unanimitate de voturi, respectiv 10.
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Domnul preşedinte de şedinţă dă citire următorului proiect înscris pe ordinea
de zi privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a
mandatului  de  consilier  local  a  d-lui  Botgros  Ilie,  ca  urmare  a  condamnării  prin
sentinţa penală nr. 283/2016 a Judecătoriei Petroşani, pronunţată în dosarul penal nr.
655/278/2016.

Domnul primar explică că trebuie să constatăm printr-o hotărâre încetarea de
drept a mandatului înainte de expirarea duratei normale a mandatului. El afirmă că în
vechea legislaţie,  în  statutul  aleşilor  locali,  nu se  specifica,  adică  nu se  prevedea
pierderea calităţii înainte de expirarea duratei normale a mandatului, Parlamentul a
scos  o  hotărâre  prin  care  a  modificat  legea  statutului  aleşilor  locali,  şi  au
deyincriminat,  au  scos  de tot  aceste  prevederi;  Klaus  Iohannis  a  atacat  la  Curtea
Constituţională aceste prevederi iar Curtea a admis contestaţia prin urmare se pierde
mandatul înainte de termen şi pentru condamnări cu suspendare, care până acum nu
erau, decizia Curţii Constituţionale este general obligatorie şi noi trebuie să luăm act
de încetarea mandatului.  El mai  explică că având în vedere că este o hotărâre cu
privire la persoane, totdeauna se face prin vot secret, adică vot, da / nu se ia act de
încetarea mandatului.

Domnul  consilier  Presecan  Nicolae  afirmă  că  „în  cadrul  comisiei  sociale,
comisia a luat act de proiectul de hotărâre privind expirarea duratei mandatului de
consilier  local  adomnului  Botgros  Ilie,  deci  am luat  act,  dar  în  şedinţa  mare  am
înţeles se va supune la vot sau nu există”.

Doamna consilier Bîrdea Camelia afirmă că „nu am dat aviz doar am luat act”
Domnul primar afirmă că „fiind privitor la persoană se ia prin vot secret adică

prin”
Doamna consilier Bîrdea Camelia: „ păi de ce trebuie să votăm dacă luăm doar

act”
Domnul primar: „păi aşa se, în buletinul de ăsta se zice se ia act de „
Domnul  secretar:  „în mai  multe  locuri în lege scrie,  o dată în 215 scrie că

consiliul local adoptă hotărâri, consiliul local nu poate adopta hotărâri decât prin vot,
pur şi simplu, apoi scrie în 393 la art. 12 că în cazurile acestea se adoptă o hotărâre de
către consiliul local, pur şi simplu nu se poate da o hotărâre fără vot, atunci nu e
hotărâre cum putem să doar constatăm aşa. Aşa scoatem hotărâri şi nu le mai votăm
că toate sunt în temeiul legii; întradevăr se constată”.

Doamna consilier Bîrdea Camelia întreabă ce votăm noi acum
Domnul secretar: „votaţi faptul că aţi constatat încetarea”
Doamna consilier Bîrdea Camelia: „păi noi semnăm că am constatat dar de ce

ne pui să votăm?
Domnul primar: „pentru că aşa scrie în lege că se adoptă de consiliul local”
Doamna consilier Pop Nicolina: „eu nu înţeleg”
Doamna Bîrdea Camelia: „nici eu nu înţeleg”
Domnul secretar: „deci cum să vă explic, dumneavoastră nu votaţi faptul că

domnului Botgros îi încetează mandatul sau nu, dumneavoastră votaţi că aţi luat act,
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că aţi  văzut că se îndeplinesc condiţiile de acolo din lege şi  ce prevede Deciziile
Curţii Constituţionale şi atâta tot.

Doamna Bîrdea Camelia: „şi atunci de ce trebuie să fie secret?”
Domnul secretar: „pentru că este cu privire la persoane”
Domnul primar: „tot un articol din lege spune că orice privitor la persoane se ia

cu vot secret”
Doamna consilier David Olivia: „vream să detaliez puţin această neînţelegere a

noastră vizavi de explicaţia dumneavoastră legală, a dumneavoastră şi  a domnului
secretar. Eu nu sunt de specialitate,  uitându-mă pe proiectul de hotărâre am văzut
Legea 215 art. 36 alin. 1 şi alin. 9 scrie că este vorba despre protecţia şi refacerea
mediului.”

Domnul secretar: „eu nu cred”
Doamna consilier David Olivia: „astăzi, ba să crezi că am citit eu pe internet”
Domnul secretar: „sunt orice alte atribuţii prevăzute de lege”
Doamna consilier David Olivia: „eu am citit pe internet altceva, am vrut să vă

aduc la cunoştinţă că nu putem să avem încredere dacă noi vedem una ce citim alta
aici. Astăzi l-am întrebat pe domnul secretar vizavi de aceste constatări ale mele, nu
sunt juristă, mi-a adus alte articole şi atunci e normal să pierdeţi credibilitatea legală
dintre dumneavoastră şi  consiliul  local.  Văd că ai  dumneavoastră  consilieri  nu vă
înţeleg, dar noi cei din opoziţie ce să înţelegem. Din alt punct de vedere de când a
rămas”

Domnul secretar: „dacă îmi daţi voie”
Doamna consilier David Olivia: „nu-ţi mai dau voie, ce să-ţi mai dau voie, am

vrut să explic o situaţie de fapt, nu am eu nimica, că nu am, mă rog, domnul primar a
greşit, şi-a asumat greşeala, nu-i o noutate pentru noi. O altă problemă care s-a pus
aşa  în  sufletul  meu  şi  cred a  tuturor  consilierilor  este  că  de ce  de  când a  rămas
sentinţa valabilă şi până în prezent nu aţi purces la aşa ceva. Oare să fie domnule
primar ultima intervenţie de la şedinţa trecută cu terenurile pe care a ridicat-o domnul
consilier?”

Domnul primar: „nu dar până am luat definitivă şi irevocabilă şi apoi în lege
spune că la prima proiectul de hotărâre ar trebui înregistrat cu 30 de zile”

Doamna consilier David Olivia: „ştiţi că ar trebui să fie o colaborare corectă
între dumneavostră şi noi”

Domnul primar: „dar să vă explic că e foarte simplu”
Doamna consilier David Olivia: „am văzut că şi pe internet puneţi oarecum în

poziţia  cetăţenilor  dacă  aprobă  consiliul  local.  Când  am  fost  noi  împotriva
dumneavoastră sau nu v-am susţinut? Eu cu ochii mei am citit referitor la drumul de
pe vale-n sus. Aţi pus într-o oarecare aşa postură consiliul local, nu se face aşa ceva”

Domnul primar: „nu ştiu la ce vă referiţi dar nu cred”
Doamna  consilier  David  Olivia:  „  ştiţi  dumneavoastră  prea  bine  dar  nu

recunoaşteţi,  ştiţi  ce  aţi  scris,  referitor  la  drumul  de pe Vale în sus,  de aceea  nu
înţelegem, înţelegeţi?, noi nu mai putem înţelege, una scrie aici alta scrie pe internet,
astăzi cerem vine secretarul cu alte legi.
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Domnul secretar: „îmi permiteţi să vorbesc?”
Doamna  consilier  David  Olivia:  „ce  să-ţi  mai  permit  că  nu  ştiu  dacă  mă

lămureşti?”
Domnul secretar: „mi-aţi cerut la comisie să vă zic unde scrie despre comisie

că avizează. V-am adus articolul din lege. În al doilea rând nu mi-aţi zis de articolul
36 alin. 9. În al treilea rând la art. 36 alin. 1 scrie consiliul are iniţiativă şi hotărăşte în
condiţiile legii toate probleme de interes local şi la alin. 9, numai un pic,”

Doamna consilier  David Olivia:  „eu am citit  pe internet  despre protecţia  şi
refacerea mediului, acesta a fost motivul pentru care astăzi ţi-am cerut alte explicaţii”

Domnul  secretar:  „ vă citesc ce scrie la alin. 9. Consiliul local  îndeplineşte
orice alte atribuţii stabilite prin lege. Asta scrie la alin. 9.

Doamna consilier David Olivia: „eu am citit altceva”
Domnul primar: „refacerea mediului scrie la punctul 9 de la punctul 5.
Domnul secretar: „nu înţeleg de unde vine neîncrederea asta”
Doamna consilier Bîrdea Camelia: „nu s-a exprimat cum trebuie, a spus că nu

este de specialitate, că dacă ar fi fost de specialitate”
Doamna consilier David Olivia: „nu nu doamna Camelia,  nu scrie aşa,  uite

aici, articolul 36, alin. 1 şi alin. 9, dar la alin. 1 sunt altele.
Doamna  consilier  Bîrdea  Camelia:  „şi  la  alin.  5  zice  că  scrie  de  protecţia

mediului”
Doamna consilier David Olivia: „nu”
Domnul primar: „ba da, dar am legea în faţă”
Doamna consilier David Olivia: „no mă rog, eu vă spun ce am citit, şi de unde

a pornit  neclaritatea mea.  Nu v-am spus-o dumneavoastră,  l-am chemat  astăzi  pe
domnul secretar, a venit cu alte legi.”

Domnul secretar: „v-am adus ce mi-aţi cerut dumneavostră”
Doamna consilier  David  Olivia:  „atunci  în  proiectul  de  hotărâre  ce  scrieţi?

Treaba dumneavoastră, dumneavoastră răspundeţi de legalitate nu eu.
Doamna consilier  Bîrdea  Camelia:  „o întrebare  ca  să  mă  lămuresc  până  la

sfârşit  şi  eu.  Când  a  rămas  definitivă  sentinţa  domnului  Botgros.  Lăsaţi  să-mi
răspundă vă rog frumos”.

Doamna consilier Bîrdea Camelia: „nu mai căutaţi că vă spun eu, în data de 30
septembrie 2016, a rămas definitivă”

Domnul consilier Botgros Ilie: „şi a fost comunicată în data de 10”
Doamna consilier Bîrdea Camelia: „nu mai contează că, deci”
Domnul consilier Botgros Ilie: „în noiembrie, la dumneavostră şi la mine”
Domnul primar: „atunci a fost comunicată sentinţa”
Domnul consilier Botgros Ilie: „corect”
Doamna consilier Bîrdea Camelia: „dar sentinţa a rămas, dar nu contează, aia o

poţi lua şi a doua zi dacă ai interes, eu vă spun”
Domnul consilier Botgros Ilie: „eu am crezut că în noiembrie deja veniţi cu

proiectul de hotărâre şi ziceţi pas”
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Domnul  primar:  „nu am luat-o, până am luat-o am făcut  cerere,  30 de zile
proiectul de hotărâre trebuie trecut”

Doamna consilier Bîrdea Camelia: „pe mine mă interesa doar motivul, că totuşi
a fost”

Domnul  primar:  „dar ascultaţi  ce trebuie, discutaţi  acum ce vă spunem noi,
dacă sunteţi aşa specialişti, păi da să vă spun. Eu vă răspund”

Doamna consilier Bîrdea Camelia: „dar nu am terminat întrebarea”
Domnul  primar:  „dar nu ai  o sută de întrebări? Staţi  să vă răspund şi  apoi

puneţi altele”
Doamna Bîrdea Camelia: „deci nu am voie nici să întreb”
Domnul primar: „păi întrebi, dar tot aceeaşi persoană pune o sută de întrebări şi

eu nu răspund la nici una, ziceţi că noi nu facem nimic, păi puţină răbdare că şedinţa
nu  fiecare  vorbeşte  peste  celălalt.  Sunt  nişte  termene,  proiectul  de  hotărâre  se
înregistrează în registrul de proiecte,  trec 30 de zile,  trebuie să stea să primească
avizele, pe urmă în următoarea şedinţă ordinară, deci timpul trece, deci nu a doua zi
puteam să o luăm. Acum nu trebuie gândit şi numa ranchiună şi numa...nu am nimic
cu nimeni dar cu ce sunt eu vinovat....

Doamna Bîrdea Camelia: „dar nici nu am insinuat că aţi avea treabă cu cineva.
Eu spun că a rămas definitivă şi era în interesul nostru, dacă totuşi reprezintă un, cum
să zic eu, un pericol, un risc că ne face consiliul de râs şi aşa ar fi trebuit făcut în
următoarea  zi  când  a  rămas  definitivă.  Totuşi  a  trecut  octombrie,  noiembrie,
decembrie ianuarie”

Domnul primar: „la primărie nu stai numai să vezi a doua zi să fugi repede la
tribunal că nu era chiar o prioritate. Noi avem sute de alte probleme zilnic, vin sute de
cetăţeni că pică grinzile casele pe ei. Nu trebuie să fim răutăcioşi acum, nu am nimic
personal cu nimeni, mie sincer chiar îmi pare rău că”

Doamna  consilier  Pop  Nicolina:  „domnul  primar  eram  în  birou  la
dumneavoastră  când vis a vis  de problema asta  aţi  sunat  la prefectură şi  doamna
respectivă v-a spus că de fapt consiliul nu trebuie să voteze, aici nu sunt în clar”

Domnul primar: „s-au uitat şi  ei, au analizat şi  dacă legea zice se adoptă o
hotărâre, cum se adoptă o hotărâre fără”

Doamna consilier Pop Nicolina: „deci eu nu sunt în clar cu un singur lucru, nu
vreau  să  fiu  subiectivă,  însă,  nu  am trimis,  eu  vorbesc  doar  din  punctul  meu  de
vedere,  nu  l-am trimis  eu  pe  domnul  Botgros  în  consiliu,  nu  l-am votat  eu,  nu
consider că sunt persoana care să-l votez dacă să plece sau să rămână”

Domnul  primar:  „dar nici nu îl  daţi  afară, dar nu votaţi,  numai  luaţi  act de
prevederile legale”

Doamna consilier Pop Nicolina: „atunci aşa să se specifice pe buletinul de vot”
Domnul primar: „păi da uite cum e specificat, se constată încetarea de drept,

constataţi, nu îl daţi afară pe domnul Botgros”
Domnul secretar: „nu se votează încetarea, se constată, adică eu v-am adus, eu

şi şeful, v-am adus proiectul de hotărâre”
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Domnul consilier Botgros Ilie: „băi domnul primar, şeful e la tine în particular,
cel puţin acum că m-ai şi enervat deja, tot şefu şefu, domnul primar, când voi doi
sunteţi”

Domnul consilier Presecan Nicolae: „şeful tău atât, dar nu e şeful la nimeni,
aici nu”

Doamna consilier Pop Nicolina: „deci asta e singura mea nelămurire, nu vreau
să îmi depăşesc atribuţiile, referitor la nici o persoană, la nici un coleg din consiliu
sau cetăţean cu care am crescut  aici  o viaţă întreagă,  deci  nu vreau să  îmi  asum
asemenea, indiferent de riscuri, deci nu vreau”

Domnul primar: „deci nu se aprobă de consiliu, se ia act de prevederile legale,
atâta tot”

Domnul consilier Presecan Nicolae: „păi dacă scrie pe buletinul ăla citeşte-l”
Doamna consilier Pop Nicolina: „vizavi de ce spunea doamna Mimi, la ce scrie

domnul secretar, să iau eu act, nici nu ştiu ce a scris acolo din moment ce a adus o
sută şi un milion de legi acolo, toate sunt încâlcite, toate sunt, deci de ce iau act până
la urmă”

Domnul consilier Presecan Nicolae: „citeşete domnul secretar”
Domnul secretar: „se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei

normale  a  mandatului  de  consilier  local  a  domnului  Botgros  Ilie  ca  urmare  a
condamnării prin sentinţa penală nr. 283/2016 a Judecătoriei Petroşani pronunţată în
dosarul penal nr. 655/278/2016, da sau nu şi se va încercui opţiunea aleasă”

Domnul consilier Presecan Nicolae: „şi are vreun efect ce votăm noi acolo da
sau nu?” 

Domnul consilier Botgros Ilie: „dacă apar nu?, că eu mă abţin îţi dai seama”
Doamna consilier Pop Nicolina: „dacă ar fi mai multe voturi nu părăseşte sau

nu consiliu? Ca să ştim ce relevanţă are votul nostru.”
Domnul secretar: „nu, pentru că atunci nu se mai adoptă hotărârea dacă sunt

mai multe nu”
Domnul consilier Presecan Nicolae: „păi înseamnă că noi votăm vezi”
Domnul consilier Botgros Ilie: „da daţi-mi voie dacă îmi permiteţi”
Doamna consilier Pop Nicolina: „atunci te contrazici singur Aline”
Domnul primar: „hotărârea trebuie să fie adoptată de consiliul local, şi până la

urmă se aprobă de consiliu, cum să zic, se constată de consiliul local dar prin vot,
întruneşte condiţiile de vot, jumate plus unu trece hotărârea, nu nu rămâne la stadiul
de proiect, noi trimtem la prefectură şi să spună ei”

Doamna consilier Bîrdea Camelia: „dumneavoastră ar trebui să plecaţi cu sau
fără votul nostru”

Domnul primar: „nu, eu vă spun de ce trebuie adoptată o hotărâre, se adoptă o
hotărâre în acest sens fără că vrem sau nu vrem, se constată de fapt, hotărârea trebuie
comunicată persoanei îndreptăţite pentru a putea ataca în termenul legal de 30 de zile,
aici e problema, că noi poate am făcut un abuz şi omul poate să atace la instanţa de
contencios  un act  administrativ,  respectiv  hotărârea.  Dacă  noi  nu  adoptăm nici  o
hotărâre omul nu are ce să, şi atunci noi practic, de la noi putere domne gata nu mai
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ai nici o cale de atac nimic, aici e toată treaba, de aia se adoptă hotărâre ca să poţi să-i
înmânezi persoanei respective în mână hotărârea pe care poate s-o atace, că poate noi
am făcut un abuz şi instanţa zice, domne nu-i bine ce aţi făcut şi ne-o dă înapoi”

Domnul consilier Bălăeţ Dumitru: „domnu primar dacă îmi permiteţi, domnu
preşedinte, abuzul e făcut de sus, eu nu înţeleg, domne, legea-i lege nu hotărâri, că
hotărâri că asta, o lege că aşa se întâmplă în ţara asta atâtea minuni, că dacă vine câte
un control şi e dispoziţie, păi dispoziţia nu e că să vi noaptea la 12 să îl deranjezi pe
Dunca din somn că ai dispoziţie. Păi trebuie să fie lege, e lege da, aşa şi asta că nu
înţeleg asta”

Domnul primar:”nu prea e în regulă, adică mai trebuie să facem noi încă o
hotărâre, să constatăm în consiliul local, dar dacă legea aşa îi bună rea nu noi am
facut-o, noi trebuie să le aplicăm” 

Domnul consilier Bălăeţ Dumitru:”Am înteles că nu e o lege, e o hotărâre.”
Domnul  consilier  Botgros  Ilie:”Nu  mă,  e  lege,  e  în  statutul  funcţionarului

public şi treaba asta este datorită unei hotărâri definitive a Curţii Constituţionale a
României care s-a dat anul trecut in iulie pentru că nu era, asta este o problemă nu e
nici o treabă, v-am spus eu...”

Doamna consilier Pop Nicolina:”Păi pana la urma dumneavoastră plecaţi dacă
votăm noi, dacă nu votăm noi nu plecaţi,” 

Doamna  consilier  Bîrdea  Camelia:  „Şi  atunci  ce  se  întâmplă  cu  legea?  Că
suntem deasupra legii? Aia să înţelegem?”

Domnul consilier Corlan Lucian:”Apreciez. Deci pentru mine este prea mult,
pot să constat situaţia, este mult prea mult ca să votez, deci dacă ar fi să depindă
mandatul  domnului  primar,  clar  eu  n-aş  vota  aşa  ceva,  să  plece  din  consiliu.  Să
constat pot, dar nu pot să votez aşa ceva. Şi ar mai fi încă o probelmă, la articolul 4 se
comunică,  partidului  Mişcarea  Populară,  domnul  Botgros  nu  a  ieşit  consilier  pe
partidul Mişcarea Populară, a ieşit pe Alianţa pentru Hunedoara, 

Domnul consilier Botgros Ilie: „dumneavoastră aveţi altă comunicare de la noi
de la partid că eu aş fi membru la alt partid în afară de UNPR?”

Domnul  consilier  Corlan Lucian:”Deci  a  ieşit  pe Uniunea  Naţională  pentru
Progresul României.”

Domnul  consilier  Botgros Ilie:”Comunicarea pentru câştigarea mandatului  a
fost pe Alianţa pentru Hunedoara şi din partea partidului Hunedoren.”

Domnul primar:”Bine noi tre să da, să comunicăm ca să...”
Domnul consilier Botgros Ilie:”Domn primar, nu aţi primit nici o altă hârtie în

sensul ăsta? Pentru că nu s-a terminat fuziunea între UNPR şi Mişcarea Populară şi
eu nu-mi permiteam minciuni în patruzeci de ani de mandat pentru că am trecut de la
un partid la altul.”

Domnul primar:”Bine, noi trebuie să comunicăm numai pentru că ei trebuie să
ne comunice următorul...”

Domnul consilier Botgros Ilie:”Păi şi Mişcarea Populară cum să le-o comunice
când ei nu au avut candidaţi în oraşul Aninoasa”
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Domnul  primar:”Şi atunci ei o să ne spună păi  nu avem şi  atunci ca să ne
comunice următorul pe lista de candidaţi pentru următoarea şedinţă.”

Domnul consilier Presecan Nicolae:”Domnu Ilie dacă mai vrei sa zici ceva..”
Domnul  consilier  Botgros  Ilie:”Da,  eu  v-am  spus  că  eu  mă  aşteptam  din

noiembrie, pentru că dacă domnul primar voia nu trebuia sa aştepte încă două luni de
zile să meargă să pună .... eu n-am pus-o nici acuma nici nu mă interesează, sentinţa e
definitivă şi fără să scrie punctual grefiera că acolo e definitivă şi irevocabilă. Este
sentinţă definitivă şi irevocabilă din data de 30 septembrie 2016 pentru ca inculpatul
Botgros Ilie nu a făcut recurs.

Domnul primar:”Da.”
Domnul consilier Botgros Ilie:”Scurt şi cuprinzător, sentinţa a fost in 17 în 19 a

rămas definitivă şi după aceea eu n-am făcut recurs. După aceea a trecut noiembrie a
trecut decembrie, vine ianuarie eu m-am gândit că cine ştie poate domnul primar se
gândeşte, vine să mă cheme să discutăm să zică şi aşa trebuie să dai nişte bani pe care
eu ştiu că tu nu i-ai dus acasă, poate te las în continuare consilier şi facem acolo un
angajament de plată şi toate indemnizaţia rămâne la bugetul local aşa am gândit eu nu
tre să...,  după aceea a mai trecut încă o lună a mai trecut încă una şi ne-am trezit
acuma cu hârtia deşi încă o dată nu am nici o treabă partea proastă este că legile în
ţară sunt făcute pentru cei care le scot pentru că şi preşedintele Camerei Deputanţilor
are doi ani cu suspendare şi e preşedintele Camerei Deputanţilot fără nici o problemă,
orice  consilier  local,  judeţean,  primar,  viceprimar,  preşedinte,  vicepreşedintele
consiliului  judeţean  dacă  are  o  condamnare  şi  şase  luni  cu  suspendare  îşi  pierde
mandatul deci pentru unii glumă pentru alţii  ţulă în aceeaşi  ţară deci ăia poate să
conducă România să se emită legi, nu pot să fiu alături de dumneavoastră când mi-am
câştigat un drept din vot să îmi dau cu părerea despre comunitate, dar nu e treaba
dumneavoastră, deci din punctul ăsta de vedere votaţi ce vreţi dumneavoastră eu mă
abţin eu nu votez pentru că sunt în cauză şi nu este nici o problemă mi se pare normal
că asta  e cu conflictul  de interes iar  restul  Dumnezeu cu mila.  Eu sunt cu inima
împăcată şi încă o dată vă spun la toţi care sunteţi aicea N-am luat nici un leu pentru
familia Botgros niciodată de la primărie. Nu au constatat nici alţii că am luat vreun
ban, nu! Nu am reuşit să schimb încadrarea, din delapidare în deturnare de fonduri şi
dacă nu am reuşit asta este, cine greşeşte plăteşte şi orice faptă bună nu poate sa nu
fie pedepsită pentru că astăzi nu are rost să discutăm trecutul ce a trecut a trecut, dar
vă spun că am făcut tot ce a depins de mine omeneşte şi mi-am dus, mi-am respectat
jurământul  pe  care  l-am  depus  de  fiecare  dată  în  cele  cinci  mandate  în  faţa
cetăţeanului şi la vremea respectivă nu am avut o alta soluţie poate ca aveam da legea
insolvenţei  autorităţilor  publice  s-a  aplicat  din  2013  pentru  că  ea  e  din  2006  si
aplicarea din 2013 ca n-a avut norme în momentul în care a avut normele de aplicare,
Dunca imediat s-o dus şi a băgat insolvenţa eu n-am avut nici această posibilitate şi
normal pentru a da o speranţa de viaţă cetăţenilor din Aninoasa nu mi-am mai permis
să mă mai blochez în continuare că şi aşa am dat salariile un an şi jumătate cu două
luni întârziere până în decembrie 2010 când am ajuns cu ele la zi. Asta este toată
treaba şi în rest eu dacă eram în locu lu Dunca de exemplu în 2012 şi el era primar eu
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mă duceam în locul lui având în vedere relaţiile de colaborare de 12 ani de zile şi plus
încă vreo câţiva ani vreo 7 ani de zile pe legea fondului funciar din partea ocolului
silvic eu veci şi pururi n-am făcut rău la nimeni pentru că am vrut eu, îl lăsam aşa,
sau venea cu un telefon îl constata, una e când faci denunţ penal şi alta e când mergi
cu, curtea de conturi,  dar  aşa a gândit  dânsul,  foarte bine,  probabil  că nu va afla
nimeni  ce s-a întâmplat  în perioada aceea înafară  de mine  şi  ce ştie  Dunca că şi
Dunca ştie destule şi încă vreo două persoane, în rest am făcut tot ceea ce a depins de
mine omeneşte posibil ca să nu mai trag pe nimeni după mine, ca să ştiţi, că dacă mai
băgam transportul fotbaliştilor că nu sunt facturi, că dacă mai băgam nu ştiu ce, că
dacă nu recunoşteam suma nu există nici o semnătură a lui Botgros că a luat vreun
leu din casierie, nu există, da? Nu a existat nici o ameninţare a lu Botgros către nici
un funcţionar public că dacă nu-mi dă bani din casierie îl dau afară din primărie,
Dunca e martor, pe Carla am scos-o afară din primărie şi nu a vrut să plece da nu
pentru că nu mi-a dat  bani,  nu, pentru că nu se ţinea de serviciu,  păi noi  toţi  ne
duceam la şapte fără zece şi ea venea la opt jumate, am dat dispoziţie ca după trei
jumate să nu mai rămână în primărie, ea pleca tot la cinci. Bun..”

Le-am spus la fete că îmi asum răspunderea şi mi-am asumat-o în iulie când
Dunca a făcut prima hârtie către .......... dacă e ceva legat de primărie da nu, de buget,
de bani şi atunci eu am făcut şi am semnat că toată suma mi-o asum că am luat-o şi
am folosit-o eu în interesul primăriei, deci eu puteam să zic bă da nu un miliard şapte
sute numa opt sute de milioane cu alealalte voi, ce aţi făcut cu ele, pentru că nu era
nici o, nici acuma nu există, nici măcar una semnătura. Bun, dar nu puteam să trag
după mine pe nimeni, inclusiv pe ele pentru că să ştiţi că se putea ajunge mult mai
departe  procesul  meu  se  putea  judeca,  trecea  mandatul  şi  nu era  gata,  ca  să  fim
înţeleşi,  eu m-am dus la prima instanţă  şi  am zis  de 3 ori  da şi  o dată nu şi  s-a
terminat atâta am reuşit să scot din rechizitorul din cele patru capete de acuzare de
abuz în funcţie şi am trecut la purtare nu ştiu cum dracu au zis ăia acolo că şi pe asta
normal ele ca să iasă trebuia să zică că le-am forţat şi le-am făcut... şi aşa mai departe,
n-am dus martori să dovedesc că n-am făcut, am mers pe calea asta, că eu mai puteam
să aduc lângă mine în perioada aia şi încă o dată vă spun, nimeni în oraşul Aninoasa
n-a făcut un serviciu fără să primească bani, nici n-a cărat gunoiul pe gratis, am dat
bani la şoferi, am plătit motorina am făcut altceva, nimeni n-a făcut dezăpezire pe
gratis în Aninoasa şi a dat cu material antiderapant şi aşa mai departe. Să nu mai spun
că şi în 2009-2010 nu există bani sau facturi pentru treaba asta, restul datoriilor au
fost  făcute  datorită  faptului  că  ne-am blocat,  şi  ne-am blocat  datorita  guvernului
Năstase care în 2004 nu ne-a dat banii aferenţi din impozitele pe venit de la angajaţii
minei Aninoasa, este aicea primarul, era secretar la vremea aia, a fost hârtie oficială şi
am mers cu ea în buget până în 2010, în fiecare an prindeam cincizeci de miliarde de
lei şi în 2010 a zis .. Lucian care a fost şef la finanţe o zis Bă Ilie nu-i mai prindeţi
mă, că nu vă mai dă nimeni nici un ban şi ne-am dus dintr-o dată de la optzeci şi ceva
de  miliarde  venituri  ne-am dus  la  treizeci  şi  şapte  şi  asta  a  fost  toată  treaba  şi
bineînţeles blocaje financiare executări silite vreo 7-8 la vremea respectivă, împreună
cu secretarul şi  cu alţi colegi am alergat în limbă ca să facem eşalonări să nu ne
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blocheze  conturile,  am scăpat  şi  cu  banca  împreuna  şi  cu  Dunca  la  vremea  aia
secretar am scos în executarea silită de la trezorerie, ne-am înţeles cu banca că putem
să facem o eşalonare să gajăm cu clădirile de la mină, nu ne-am înţeles cu, consilierii
la vremea respectivă şi uite aşa, şi asta este viaţa. În rest nu pot să zic nimica îi lege
fraţilor, unde-i lege nu-i tocmeală. Eu pentru că am încălcat o lege, am făcut treaba
asta, nu pentru mine, pentru comunitate, sigur că da, plătesc banii ăştia de două ori,
pentru că, ce dracu cine era nebun să ia bani din primărie şi să nu-şi plătească cel
puţin datoriile la bănci, eu am plecat cu opt sute de milioane de lei datorie la bănci şi
vă dovedesc cu acte şi am scos bani sa funcţioneze .”

Doamna consilier Pop Nicolina: „800 de milioane datorie la bănci, pe numele
dumneavoastră?”

Domnul  consilier  Botgros  Ilie:  „Pe  al  meu  personal,  da,  pe  conturile,  pe
cardurile mele, normal şi acuma .... un miliard şase sute, nu , executare silită, o sută
şaizeci şi nouă de milioane da? De la fostul .... 

:” Bani pe care dumneavoastră i-aţi folosit pentru oraş?”
:”Da pentru ce credeai că i-am folosit? Că nu mi-am cumpărat maşină, nu mi-

am făcut  casă,  nu mi-am facut  vilă,  treaba  cu vilele  şi  cu ăsta,  pai  vă spune tot
domnul Dunca ca o fost la mine la ţară de mai multe ori. N-am nici o vilă, n-am nici
un supermarket, n-am nimic mă eu am ce-i acia şi asta îi sechestru până îmi achit toţi
banii, pe casă am noroc că sunt actele şi pe mine şi pe nevastă mea, păi vă daţi seama
că dacă eram aşa de fricos şi de ăsta, mă duceam imediat când s-a făcut denunţul şi
făceam hârtie numa pe nevastă mea şi eu nu mai aveam nimic. Am mers corect până
la capăt şi voi muri cinstit şi corect până la capăt, nu este nici o problemă. Eu v-am
spus în mintea mea m-am gândit având în vedere 12 ani de la debut cu Dunca pe la,
mă rog pe la primărie şi pe unde am mai fost noi şi aşa mai departe poate omu s-o
gândit  Hai mă să îi mai dau o mână de ajutor că pot să nu constat treaba asta sau pot
să constat că nu este nici o problemă. Primarul poate constata, că înainte era ordinul
prefectului, nu înceta numa cu ordinu prefectului, foarte bine că i-a dat primarului
treaba asta şi doresc să vă spun că nu aţi făcut nici unu referire la ordonanţa 9 acia,
foarte bine că îţi dă şi dreptul ăsta cu ordonanţa 9, că aduţi aminte de câte ori ne-am
luptat să aibă şi  primarul  dreptul să facă şi  el  o investiţie că el a candidat  pe un
program şi dacă nu ai majoritate în consiliu întotdeauna ai carambol şi nu poţi să bagi
tu o investiţie cu care poate ai câştigat 60% din voturi şi nu poţi s-o faci pe aia.

Cu asta am terminat. Eu oricum vă mulţumesc, dacă v-am supărat pe careva
îmi cer scuze, aşa mi se pare corect, am putere şi tărie de caracter, sunt cu sufletul
împăcat şi cu inima curată că am ajutat pe toată lumea pe care am putut să ajut, de
multe ori driblând şi legea, eu recunosc treaba asta, şi aicea am driblat-o până la un
punct,  da  mă  rog,  faptele  sunt  consumate,  pedeapsa  este,  legea  este,  decideţi,
mulţumesc”.

Domnul consilier Corlan Lucian: „Deci domn primar am o întrebare, dacă vreţi
răspundeţi  dacă  nu  nu.  Denunţul  l-aţi  făcut  din  proprie  iniţiativă  sau  la  sugestia
altora?”
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Domnul primar: „Acuma voci au fost mai multe, toată lumea, că mă ameninţau
şi pe mine poate alţii”

Domnul consilier Botgros Ilie: „Domne bine că, dacă mă şi lega era şi mai bine
da uite nu aţi avut norocul ăsta”

Domnul primar: „Dar nici nu ni l-am dorit niciodată”
Domnul  consilier  Botgros Ilie:  „Vi  l-aţi  dorit  de când eraţi  în  campanie  în

2012. Ce ştiu eu cu ce ştiţi dumneavoastră dacă le punem o dată tete a tete şi avem
sânge de bărbat în noi spunem verde în faţă şi să vedeţi că aşa este, dacă aveţi curajul
să recunoaşteţi, dacă nu eu pot să zic că vreau şi dumneavoastră tot la fel şi fiecare
crede ce vrea, dar încă o dată reţine, eu dacă eram în locul tău, şi tu erai în locul meu,
câte am făcut eu pentru tine şi pentru familia ta eu nu am făcut pentru copii mei. Nu
credeam că nu laşi să vină Curtea de Conturi sau să fi sesizat Curtea de Conturi nu să
faci denunţul penal, era cu totul altceva, sau să mergi pe calea civilă, era mult mai
uşor şi pentru mine dar ai zis hai să-l legăm dă-l........., măi nu asta este viaţa. V-am
spus, sănătate”

Domnul primar: „Domne mie acuma îmi pare rău de tot”
Domnul consilier Botgros Ilie: „Nu-ţi pare rău că dacă îţi părea nu făceai”
Domnul primar: „Ba da dar vreau să vă spun, că acuma din toate discuţile, nu

vreau să, adică, bă al .... primarul a fost cel mai ăsta, că el a făcut, a vrut să-l vadă pe
ăla în puşcărie”

Domnul consilier Botgros Ilie: „Şi eu am fost cel mai mare hoţ din Aninoasa”
Domnul primar: „Cine a zis? Eu nu am zis aşa ceva”
Domnul consilier Botgros Ilie: „Voi”
Domnul primar: „Eu trebuia să fac, pentru că aţi văzut şi la declaraţii când am

fost, mă întrebau, mă da cam târziu”
Domnul consilier Botgros Ilie: „N-am văzut că n-ai venit să stai faţă în faţă cu

mine la declaraţii”
Domnul primar: „Păi da nu ne lăsau”
Domnul consilier Botgros Ilie: „Am cerut eu să ne confruntăm şi n-ai venit. Eu

am cerut în faţa organelor de cercetare, la Deva, la poliţia asta judiciară, am cerut,
împreună cu avocatul meu o confruntare faţă-n faţă”

Domnul primar: „Eu de câte ori am fost citat m-am dus la declaraţii”
Domnul consilier Botgros Ilie: „Dumneata pe parte dumitale şi eu pe partea

mea dar am vrut să fim faţă-n faţă o dată şi n-am reuşit”
Domnul primar: „Păi nu că n-am vrut eu că dacă mă chemau veneam”
Domnul consilier Botgros Ilie: „N-am putut să-l interoghez pe poliţist că n-

aveam cum”
Domnul  primar:  „Şi  eu  la  fel  dar  până  la  urmă să  creadă  lumea  că  ăsta  e

vinovat,  că  nu  ştiu  ce,  domne,  eu  nu puteam,  adică  dacă  am avut  cunoştinţă  de
treburile astea era în buget, şi aşa nu mai ştiu cum, că n-am primit nici de la fetele de
la primărie, nici un act, nu mai zic, am trecut prin multe, până am ajuns să contat
treaba asta, cu nu vrea nimeni să spună. Toată lumea le avea dosite”
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Domnul consilier Botgros Ilie: „O ştiai dinainte Nicule, las-..,..., nici acum nu
ai curaj să recunoşti, că numai tu cu mine ştiai ce facem în primărie, îl trimiteam pe
Mihăiţă la plimbare după ce beam cafeaua şi noi rămâneam amândoi şi ziceam uite că
vine ăla cu maşina să-l alimentaăm, vezi că vine ăla, ce.....”

Domnul primar: „Aia-i altă problemă, dar eu de unde să ştiu că recapitulaţiile
pe bani alea sunt puse deoparte şi banii nedecontaţi în casierie, nici prin cap nu mi-o
trecut aşa ceva”

Domnul consilier Botgros Ilie: „Mă nici eu nu ştiu cum făceam ca să ţi-o spun
pe aia dreaptă”

Domnul primar: „Ştiau fetele dar eu unul personal n-am ştiut de treaba asta că
dacă ştiam, ştiam unde să caut. Am căutat vreo două trei luni până m-am dumirit care
este treaba. Ele aveau ascunse toate recapitulaţiile, ce să depună la casieria centrală,
că nu aveau ce. Recapitulaţia goală, depuneau astăzi, pe recapitulaţia de acu doi ani.
Până la urmă ies eu vinovat din toată treaba asta sau care-i problema?”

Domnul consilier Botgros Ilie: „Dar de ce nu ai sesizat Curtea de Conturi?”
Domnul primar: „Am sesizat Curtea de Conturi. Au zis, domne noi venim când

avem controlul”
Domnul consilier Botgros Ilie: „Ete na”
Domnul primar: „Am adresa la Curtea de Conturi”
Domnul consilier Botgros Ilie: „Când a fost ultima oară Curtea de Conturi la

voi? Anul asta? Anul trecut? No lasă că uite ţi-o aduc eu anul ăsta Curtea de Conturi
să vezi că vine la sesizare nu trebuie să vină că te-am făcut anul trecut”

Domnul primar: „Da. Eu nu am nimic împotrivă”
Domnul consilier Botgros Ilie: „Nu. Vreau să spun, ca să vezi că vine”
Domnul primar: „Să vină, au mai fost au verificat din 2011 până acuma, mai

vin mai verifică, nu-i problemă”
Domnul consilier Botgros Ilie: „Asta numa ca să îţi dovedesc, nu trebuie să o

iei ca pe o ameninţare că eu n-am, eu când am am, da ţi-am spus, în nu n-am, nu mi-
am pierdut încă respectul şi aşa mai departe.

Bun s-a terminat,  treceţi  la vot,  că nu mai are rost să pierdeţi  vremea că o
pierdeţi degeaba”

Se  trece  la  votul  secret  al  proiectului  de  hotărâre.  Sunt  exprimate  trei  voturi
pentru, două abţineri şi cinci împotrivă.

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,
          24.03.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ              CONTRASEMNEAZĂ   SECRETAR
                                                                    JR.GHEORGHE SIMION-NELU
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