ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
_________________________________________
PROCES-VERBAL
LA DATA DE 27.01.2017 ÎN ŞEDINŢA DE 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
13 consilieri, respectiv: dl. Albescu Adrian, dna Bîrdea Camelia, dl. Bălăeţ Dumitru,
dl. Botgros Ilie, dl. Corlan Lucian, dna. David Olivia, dl. Habian Viorel, dl.
Presecan Nicolae, dl. Vrabely Bela, dl. Vlaşin Viorel, dl. Vlaşin Petrea Laurenţiu,
Pop Nicolina, dl. Sfia Ion, şi popune să se supună la vot procesul verbal de la
şedinţa anterioară. Nefiind discuţii, procesele verbale în forma redactată sunt supuse
la vot, fiind aprobate cu unanimitate de voturi, respectiv 13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi sunt urmatoarele:
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a
imobilului –teren , în suprafaţă de 50 mp, situat în Aninoasa, str. Bujorului,
jud.Hunedoara, d-lui Vartaloş Ioan;
Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unui
teren în suprafaţă de 175 mp, situat în oraşul Aninoasa, strada Libertăţii nr.70;
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică
deschisă a imobilelor clădiri situate în Aninoasa, str.Văleni, in suprafaţa de
225 mp, respectiv 45mp. înscrise în CF nr.60784.
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică
deschisă a imobilului situat în Aninoasa, str.Libertăţii, in suprafaţa de 152,92
mp, înscris în CF nr. 60138 – C6;
Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiei locale de ordine publică la
nivelul Oraşului Aninoasa ;
Raport privind realizarea măsurilor de prevenire şi combatere a marginalizării
sociale în trimestrul IV anul 2016 ;
Raport privind realizarea măsurilor de prevenire şi combatere a marginalizării
sociale în anul 2016 ;
Raport statistic privind protecţia persoanelor cu handicap pe semestrul II anul
2016 ;
Informare cu privire la activitatea desfăşurată de către Operatorul Regional
Apa
Serv Valea Jiului în anul 2016;

10.Întrebări, interpelări, rezolvarea unor cereri de competenţa Consiliului local
Aninoasa.
D-na preşedinte de şedinţă Pop Nicolina întreabă care sunt proiectele peste
ordinea de zi
Dl. secretar Gheorghe Simion-Nelu spune că peste ordinea de zi sunt
următoarele
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în proprietate, a terenului de
stat dat în folosinţă prin Decizia nr. 22/1977, conform Legii fondului
funciar nr. 18/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare
teren în suprafaţă de 83 mp înscris în Cartea funciară nr. 700 Iscroni nr.
cadastral ( 1173-1177 )1/b, numitei LORINCZ NICULINA;
2. Informare cu privire la Planul de activitate al Comisiei pentru probleme de
aparare (CPA) în anul 2017.
Noua ordine de zi este aprobată cu unanimitate
.
D-na preşedinte de şedinţă Pop Nicolina dă citire primului proiect de pe
ordinea de zi privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului –teren
în suprafaţă de 50 mp, situat în Aninoasa, str. Bujorului, jud.Hunedoara, d-lui
Vartaloş Ioan.
Dl. Viceprimar Sfia Ion răspunde că acest proiect de hotărâre a mai fost pe
ordinea de zi la şedinţele de Consiliu local, d-na Iancu Livia are mai multe
informaţii.
Dl. Consilier Botgros Ilie spune că nu este nici un fel de problemă în ceea ce
priveşte acest teren, este terenul din faţa garajului, dl Vartoloş, garajul l-a cumpărat..
D-na preşedinte de şedinţă Pop Nicolina întrabă dacă mai doreşte cineva să se
înscrie la cuvânt.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul
său, fiind aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 13.
D-na preşedinte de şedinţă Pop Nicolina dă citire următorului proiect de pe
ordinea de zi privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unui teren în
suprafaţă de 175 mp, situat în oraşul Aninoasa, strada Libertăţii nr.70;
Dl. Consilier Botgros Ilie intervine şi menţionează că s-a mai discutat şi
despre acest teren este folosit de domnul Grigoraş, iar d-lui nu are nimic împotrivă
cu vânzarea acestui teren, ba chiar este de acord pentru că îl întreţine şi nu afectează
pe nimeni.
D-na Bîrdea Camelia intervine şi spune că în legătură cu dreptul la servitute,
dacă doreşte să împrejmuiască acest teren, obligă schimbarea traseului uzual al
cetăţenilor.
Dl. Consilier Botgros Ilie afirmă că atunci când este vorba despre dreptul de
servitute instanţa dă câştig de cauză întotdeauna.
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D-na Iancu Livia spune că nu este nici un fel de problemă, deoarece există o
cale de acces chiar şi daca il îngrădeşte.
Dl. Viceprimar Sfia Ion spune că trebuie completată Comisia de licitaţie cu
doi membrii din Consiliul local.
D-na preşedinte de şedinţă Pop Nicolina îi invită pe domnii Consilieri să
propună doi membrii pentru comisia de licitaţie.
Se stabileşte comisia de licitaţie în următoarea componenţă: Preşedinte,
Viceprimarul oraşului Aninoasa; Membrii: d-na Bîrdea Camelia, consilier local, dl.
Vlaşin Viorel, consilier local, d-na Iancu Livia, consilier Serv. U.A.T., d-na Trantea
Elena, inspector Serv. U.A.T., iar ca secretar tehnic d-na Radu Ana, consilier Serv.
U.A.T. fără drept de vot.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul
său, fiind aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 13.
D-na preşedinte de şedinţă Pop Nicolina dă citire următorului proiect de pe
ordinea de zi privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a
imobilelor clădiri situate în Aninoasa, str.Văleni, in suprafaţa de 225 mp, respectiv
45mp. înscrise în CF nr.60784.
Dl. secretar Gheorghe Simion-Nelu menţioneză că la data cănd s-a facut
proiectul de hotărâre nu deţinea extrasul C.F. se ştia doar suprafaţa de teren.
Dl. Viceprimar Sfia Ion spune că este vorba despre cele două construcţii care
sunt pe terenul Primăriei de la fosta incintă a Aninoasei Sud, care nu s-au demolat
sunt în picioare şi sunt solicitări pentru închirierea acestor clădiri.
Dl. Consilier Botgros Ilie spune că este vorba despre o hală care este încă în
picioare.
Dl. secretar Gheorghe Simion-Nelu menţionează că este nevoie şi în acest
caz stabilirea Comisiei de licitaţie cu un membru.
Se stabileşte comisia de licitaţie în următoarea componenţă: Preşedinte dl.
Sfia Ion, viceprimarul oraşului Aninoasa; Membrii Corlan Lucian, consilier local;
un reprezentant al Finanţelor Publice,d-na Iancu Livia, consilier Serv. U.A.T. d-na
Trantea Elena, inspector Serv. U.A.T. Se numeşte secretar tehnic d-na Radu Ana,
consilier Serv. U.A.T. fără drept de vot.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul
său, fiind aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 13.
D-na preşedinte de şedinţă Pop Nicolina dă citire următorului proiect de pe
ordinea de zi privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a
imobilului situat în Aninoasa, str.Libertăţii, in suprafaţa de 152,92 mp, înscris în CF
nr. 60138 – C6;
Dl. Viceprimar Sfia Ion i-a cuvântul şi precizează că este vorba despre
concesionarea Popicăriei de la Clubul orăşenesc Aninoasa, este vorba despre o
solicitatre din partea unei firme pentru a deschide o activitate de producţie în sala
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respectivă., d-lui specifică că este de acord cu acest lucru, deoarece oricum stă
degeaba, aşa vor creste şi veniturile la bugetul local.
Dl. Consilier Botgros Ilie se înscrie la cuvânt şi spune că d-lui nu este de
acord cu acestă concesionare, nu că ar fi împotriva creării locurilor de muncă,
aducerii banilor la buget, dar sunt destule spaţii care pot fi puse la dispoziţia
investitorilor. Această construcţie a fost reabilitată cu un program cu Banca
Mondială, a fost finalizată în anul 2013, iar 5 ani de zile nu este posibilă schimbarea
destinaţiei acestei clădiri conform contractului cu Banca Mondială, nu a trecut încă
această perioadă, deci nu se încadrează în lege.
Dl. Consilier Botgros Ilie susţine că nu este de acord cu schimbarea
destinaţiei aceste clădiri, şi a niciuneia care are utilitate cultură şi sport în oraşul
Aninoasa.
D-na David Olivia intervine şi întrabă daca mai sunt şi alte spaţii disponibile
pentru a fi puse la dispoziţia investitorilor, menţionează că nici dumneaei nu este de
acord cu schimbarea destinaţiei acestei cladiri.
Dl. Viceprimar Sfia Ion propune spre verificare spusele d-lui Botgros Ilie,
precizează că trebuia verificat înainte de a se face proiectul de hotărâre dar s-a omis.
Dl. Viceprimar Sfia Ion răspunde vizavi de întrebarea d-nei David Olivia, mai
sunt şi alte spaţii disponibile, dar nu se înscriu în cerinţa investitorului.
Dl. secretar Gheorghe Simion-Nelu spune că rămâne să verifice date despre
această clădire, iar dacă totul va fi în regulă, acest proiect de hotărâre va fi introdus
în şedinţa ordinară de luna viitoare.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul
său, fiind votat împotriva, respectiv 13 voturi.
D-na preşedinte de şedinţă Pop Nicolina dă citire următorului proiect de pe
ordinea de zi privind organizarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul
Oraşului Aninoasa.
Dl. Viceprimar Sfia Ion i-a cuvîntul şi spune că având în vedere modificările
care au avut loc în componenţa Consiliului local, automat şi comisia locală de
ordine publică a oraşului Aninoasa trebuie actualizată cu membrii din noua
componenţă a Consiliului local.
D-na preşedinte de şedinţă Pop Nicolina propune alegerea a trei membrii din
Consiliul local care să facă parte din Comisia de ordine publică a oraşului Aninoasa.
Dl. Viceprimar Sfia Ion propune pe dl. Bălăeţ Dumitru, dl. Presecan Nicolae
şi pe dl. Vrabely Bela.
Comisia de ordine publică la nivelul oraşului Aninoasa are următoarea
componenţă:
1. Dunca Nicolae
- Primarul Oraşului Aninoasa;
2. Huluţă Florin
- Subcomisar de Poliţie – Împuternicit
Şef Poliţia Oraşului Aninoasa;
3. Sorin Robu Marcel
-Şeful Poliţiei Locale Aninoasa;
4. Gheorghe Simion-Nelu
- Secretarul Oraşului Aninoasa;
5. Bălăeţ Dumitru
- consilier local;
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Presecan Nicolae
- consilier local;
Vrabely Bela
- consilier local
Nemaifiind alte discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul
său, fiind aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 13.
6.
7.

D-na preşedinte de şedinţă Pop Nicolina dă citire următorului proiect de pe
ordinea de zi privind aprobarea atribuirii în proprietate, a terenului de stat dat în
folosinţă prin Decizia nr. 22/1977, conform Legii fondului funciar nr. 18/1991,
republicată cu modificările şi completările ulterioare teren în suprafaţă de 83 mp
înscris în Cartea funciară nr. 700 Iscroni nr. cadastral ( 1173-1177 )1/b, numitei
LORINCZ NICULINA.
Nefiind discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul său, fiind
aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 13.
D-na preşedinte de şedinţă Pop Nicolina dă citire raportului privind realizarea
măsurilor de prevenire şi combatere a marginalizării sociale în trimestrul IV anul
2016, şi raportulului privind realizarea măsurilor de prevenire şi combatere a
marginalizării sociale pe întregul an 2016, Raportul statistic privind protecţia
persoanelor cu handicap pe semestrul II anul 2016.
D-na Ungureanu Doina, şef Serv. S.P.A.S. i-a cuvîntul şi afirmă că la nivelul
timestrului IV al anului 2016 au fost în plată un nr de 95 de persoane singure
beneficiare de ajutor social şi 150 de familii pentru care s-a aplicat suma de 67.445
lei. Alte masuri de prevenire au fost acordarea de ajutoare de încalzire a locuinţei
existănd un nr de 41 persoane singure şi un nr 57 familii , suma de plată fiind
24.900 lei; per total timestrul IV au fost 92.845 lei cu un nr total de 136 persoane
singure şi un nr de 207 familii.
Raport privind realizarea măsurilor de prevenire şi combatere a marginalizării
sociale pe întregul an 2016, au fost un nr de 400 persoane singure şi 591 de familii
care au beneficiat de ajutor social cu suma de 270.723 lei; privind ajutorul pentru
încălzire locuinţe, au fost 42 de persoane singure şi 57 de familii suma necesară
fiind de 25.074 lei. Per total an au fost 442 persoane singure şi 649 familii, sumele
totale fiind de 296.297 lei.
Raportul statistic privind protecţia persoanelor cu handicap pe semestrul II
anul 2016 la nivelui semestrului II anul 2016, au fost în plată 10 asistenţi personali,
42 de indemnizaţii, sumele cheltuite fiind de 100.606 lei pentru asistenţii personali
şi 252.928 lei pentru indemnizaţii copii şi adulţi cu handicap.
Dl. secretar Gheorghe Simion-Nelu dă citire Planului de activitate al
Comisiei pentru probleme de aparare (CPA) în anul 2017.
Dl. Viceprimar Sfia Ion vorbeşte despre informarea cu privire la activitatea
desfăşurată de către Operatorul Regional Apa Serv Valea Jiului în anul 2016, şi
spune că este foarte bine venită informarea, pentru că acesta este operatorul căruia i5

au fost delegate serviciile de alimentare cu apă şi serviciile de canalizare, este bine
să il avem atunci când cetăţenii doresc informaţii.
D-na preşedinte de şedinţă Pop Nicolina întrabă dacă mai sunt interpelări,
cereri de competenţa Consiliului local.
D-na Bîrdea Camelia doreşte să ştie dacă va fi posibil să fie pus un parapet
sau un zid de protecţie în zona Văleni (gospodăria d-lui d-lui Pitra) deoarece în
această iarnă au avut loc mai multe accidente în această zonă, iar în cazul unui deces
cine îţi asumă vina insiguranţei care o reprezintă această porţiune de drum.
Dl. Viceprimar Sfia Ion este de acord cu cele spuse de d-na Bârdea Camelia, şi
raspunde că în cazul unui deces va răspunde cine este administratorul drumului, iar
când se va discuta bugetul pe 2017 se va avea în vedere această problemă.
Dl. Botgros Ilie spune că acea porţiune de drum este în administrarea
Consiliului Judeţean.
Dl. secretar Gheorghe Simion-Nelu afirmă că acea porţiune de drum a fost
preluată în Administraţia oraşului Aninoasa prin hotărâre de Consiliu existând şi
protocol.
Dl. Consilier Vlăşin Petrea Laurenţiu i-a cuvântul în şedinţa ordinară şi
propune investiţia pentru o sală de sport/forţă, pentru tinerii oraşului Aninoasa.
Dl. Viceprimar Sfia Ion cât şi dl. Gheorghe Simion Nelu, secretarul oraşului
Aninoasa, sunt de acord în totalitate cu propunerea d-lui consilier Vlaşin Petrea
Laurenţiu, şi susţin că se va avea în vedere atunci când va fi făcută lista de investiţii.
D-na Bîrdea Camelia propune ca sala de sport să se facă în cladirea despre
care s-a discutat sa o dea investitorilor, in suprafaţa de 152,92 mp, înscris în CF nr.
60138 – C6, odată ce va trece termenul care necesită a fi respectat cu Banca
Naţională.
Dl. Viceprimar Sfia Ion spune că dacă sala de sport va fi făcută în acea cladire
(“fosta Popicărie”) va fi o investiţie mare.
D-na Bîrdea Camelia răspunde că dumneaei s-a interesat costa aproximativ
50.000 euro.
Dl. Consilier Botgros Ilie spune că trebuie gândit un proiect, pt a da în
folosinţă această clădire, care printre altele poate funcţiona şi ca o sală de
sport/forţă.
Dl. Consilier Vlaşin Petrea Laurenţiu propune cladirea care poartă denumirea
de “Anena” spre a fi transormată intr-o sală de sport/forţă, susţine d-lui că acolo
investiţia ar fi una mai mică.
Dl. Viceprimar Sfia Ion menţionează ca a avut o discuţie cu dl. Consilier
Hăbian Viorel, care este şi antrenor la “Tirul cu arcul”, acesta i-a propus echiparea
şi modernizarea actualei Sali de sport, iar dl Viceprimar a motivat faptul ca acea sala
nu îndeplineste condiţiile necesare pt a fi echipată. Este necesar găsirea unui spaţiu
corespunzător pentru a face o astfel de sălă pentru tineretul oraşului Aninoasa.
Dl. Consilier Botgros Ilie propune d-nei preşedinte de şedinţă, ca d-lui şi
ceilalţi membrii ai Comisiei de U.A.T. să organizeze o întâlnire de lucru împreună
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cu personalul U.A.T. să îşi expună fiecare părerea a ceea ce vor dumnealor în
perioada urmatoare să fie trecut în proiectul de studiu, aşa dl. Primar va avea în
vedere.
D-na consilier David Olivia i-a cuvântul şi menţionează problemele care au
rămas nerezolvate pe anul 2016, cum ar fi iluminatul pe strada Costeni, puntea de pe
strada Văleni, stadionul.
Dl. Viceprimar răspunde că aceste probleme se vor rezolva, nu numai în
aceste zone ci peste tot unde este necesar.
D-na consilier David Olivia spune că a solicitat în cadrul comisiei o verificare
a firmelor care au contractat Căminul cultural Iscroni pentru a le anula contractele.
Dl. Viceprimar susţine că la şedinţa ordinară din luna 09.2016 s-a discutat,
cine doreşte din consiliul local, din comisie să meargă la această destinaţie să vadă
starea în care se află.
D-na consilier Bârdea Camelia spune că s-a vrut acest lucru dar nu se ştie
exact unde este cheia pentru a avea acces în Căminul cultural Iscroni.
Dl. Consilier Botgros Ilie pune problema necesităţii copiilor actelor de
identitate la declarţia pentru taxa de gunoi, de ce trebuie ataşate aceste copii, de ce
trebuie puşi oamenii pe drumuri, pentru că toţi cetăţenii au un rol la primărie şi
declaraţia este ataşată la acest rol.
D-na Bîrdea Camelia intreabă ce se întâmplă cu cei plecaţi în strainătate care
nu depun declaratia pentru taxa de gunoi, trebuie să plătească din moment ce ei nu
locuiesc la adresa respectivă.
Dl. Consilier Botgros Ilie răspunde că se impune taxa de către primarie şi
trebuie să existe un funcţionar public care să se ocupe de acest lucru, să meargă pe
teren şi să verifice situaţia.
Dl. Consilier Corlan Lucian intervine şi menţionează că atunci când s-a votat
acel proiect de hotărâre s-au obligat toţi cetăţenii oraşului Aninoasa la plata taxei de
gunoi, deşi sunt mulţi care nu beneficiază de acest serviciu.
Dl. Viceprimar Sfia Ion afirmă că tot ceea ce s-a aprobat atunci trebuie să
amendăm neapărat pentru că există tot felul de probleme cu cei care sunt plecaţi,
trebuie făcute anumite scutiri, facilităţi, sunt unii care nu locuiesc la adresă, alţii
care sunt la venitul minim garantat care nu au cum sa plătească opt lei de persoane,
avănd o familie numeroasă.
Dl. Consilier Corlan Lucian spune că sunt locuri unde poate ajunge maşina de
gunoi, şi trebuie vorbit să se pună pubele.
Dl. Consilier Botgros Ilie spune că cei care sunt plecaţi din localitate ar trebui
sa meargă la Primărie sa depună cerere şi să anunţe că vor fi plecaţi din localitate,
să menţioneze perioada în care vor fi plecaţi, aşa vor fi scutiţi de la plata taxei de
gunoi.
Dl. Viceprimar Sfia Ion intervine şi afirmă că acest lucru trebuie discutat şi
stabilit în Consiliul local Aninoasa.
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Dl. Ştefan Ionică Cristian, Şef Departament prod Apa Serv. , împreună cu
Şef Sector Aninoasa participă la şedinţa ordinară Aninoasa pentru a face o
prezentare pe scurt în ceea ce priveşte activitatea Apa Serv.pentru oraşul Aninoasa.
Dl. Ştefan Ionică Cristian explică că Apa Serv este un operator regional care
alimentează toată Valea Jiului şi care activează şi în oraşul Aninoasa.
Oraşul Aninoasa este alimentat cu sursa de apă din Valea de Peşti, care este
una din cele mai sigure surse de apă, deoarce Barajul din Valea de Peşti a fost
modernizat cu doi ani în urmă. Un obiectiv important în Aninoasa este staţia de
epurare Dănuţoni, unde ajunge apa din oraşul Aninoasa, fiind o staţie de epurare la
nivel mondial, echipată cu echipamente şi tehnologie de ultimă generaţie cu ajutorul
fondurilor europene.
Dl. Viceprimar Sfia Ion doreşte să ştie referitor la cartierul Bujorului când se
va reabilita reţeaua de canalizare, care este perioada în care se vor face lucrările,
deoarece sunt în plan unele proiecte referitor la acea zonă.
Dl. Ştefan Ionică Cristian răspunde că dacă contractul va fi semnat în
februarie, încep licitaţiile şi undeva în vară se va şti cînd se vor începe lucrările.
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,
27.01.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
JR.GHEORGHE SIMION-NELU

