ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
_________________________________________
PROCES-VERBAL
LA DATA DE 24.04.2018 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 10 consilieri, respectiv: dl. Albescu Adrian, dna. Bîrdea Camelia, dl. Botgros
Ilie, dl. Corlan Lucian, dna. David Olivia, dna Pop Nicolina, dl. Presecan
Nicolae, dl. Sfia Ion, dl. Vrabely Bela, dl. Vlaşin Viorel.
Convocarea la şedinţă s-a făcut prin dispoziţia primarului nr. 117 din
19.04.2018.
Se supun la vot procesele verbale ale şedinţelor anterioare, fiind aprobate
cu unanimitate de voturi, respectiv 10.
Dl primar: Viorel este în cantonament şi trebuie să alegem un preşedinte de
şedinţă.
Dl Ilie Botgros: Păi nu am ales ieri şi pentru asta?
Dl primar: Trebuie încă o dată.
Dl Ilie Botgros: Păi de ce?
Dl primar: Aşa trebuie.
Dl secretar: Aşa scrie, pentru şedinţa respectivă, aşa scrie în 215.
Dl viceprimar: Când vine Viorel îşi reia.
Dl Ilie Botgros: Propunem pe domnul Sfia. Secretaru ai notat, da? Stai să
vedem cum e cu procesul verbal. Consult colegele şi colegii dacă au studiat
procesul verbal, dacă au obiecţii. Dacă nu au supun la vot în forma prezentată.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Unanimitate. Acum să notezi că am ales
preşedinte de şedinţă domnu secretar.
Dl viceprimar: Dacă mai sunt şi alte proiecte pentru ordinea de zi. Nu mai
sunt? Atunci supun la vot ordinea de zi în forma în care a fost primită, două
proiecte şi .....
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Unanimitate.
Proiectul numărul 1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de
Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală ”
Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroşani-Aninoasa-VulcanLupeni-Uricani Green Line Valea Jiului.
Dl primar: Pentru că firma care a fost desemnată pentru întocmirea planului
de mobilitate a depus documentele, planul, fiecare consiliu local din cele 6
trebuie să aprobe planul de mobilitate pentru ca ulterior să depunem cererea de
finanţare pentru respectivul proiect. Are vreo 500 de pagini, este pe un CD dacă
cineva vrea să îl verifice, sunt o grămadă de date tehnice. Planul de Mobilitate
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să îl aprobăm să putem trimite hotărârea, să le centralizeze, să depunem la ADR
Vest proiectul de finanţare.
Dl viceprimar: Se înscrie cineva la cuvânt? Atunci supun la vot. Articolul 1?
Cine este pentru? Î mpotrivă? Abţineri?Nu sunt. Unanimitate. Articolul 2? Cine
este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Unanimitate. Per total proiect? Cine
este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Unanimitate.
Proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi respectiv 10.
Trecem la proiectul numărul 2 Proiect de hotărâre privind mandatarea
domnului Dunca Nicolae, Primarul oraşului Aninoasa, pentru semnarea
documentelor privind operaţiunile de dezlipire/alipire a imobilelor proprietate a
oraşului Aninoasa.
Dl primar: Este un ordin al directorului OCPI, ordinul 700/2014 care
prevede că trebuie un mandat special pentru Primar pentru operaţiunile de
dezlipire/alipire a parcelelor la cadastru. În acest sens scoatem această hotărâre
să o trimitem la OCPI, când o să ajungă documentaţii de la primăria Aninoasa
să fie şi hotărârea anexată la documentaţile respective. Aberaţie, că legea 215
spune clar, dacă ordinul ministrului e mai puternic.
Dl Ilie Botgros: Nu poţi să faci nimic.
Dl viceprimar: Se înscrie cineva la cuvânt? Doamna David?
Dna Olivia David: Am rămas surprinsă, pentru că domnul primar ne
reprezintă pe noi. Biroul de specialitate există, de ce mai trebuie încă o dată? Nam înţeles şi nici nu o să înţeleg acest director, care din 2014 se impune în
2018. Din punctul meu de vedere, propun să fie intodus încă un articol în
această hotărâre, ca toate să fie dezbătute şi în consiliul local, toate aceste
proiecte de alipire şi dezlipire a parcelelor şi tot ce se face pe raza oraşului
Aninoasa. Şi asta este o aberaţie, ca şi proiectul dumneavoastră de horărâre.
Dl primar: Dacă studiem Ordinul 700, spune clar că trebuie acest mandat.
Dna Olivia David: De ce nu l-aţi studiat dumneavoastră şi domnul secretar
din 2014 nu 2018?
Dl primar: Pentru că nu au cerut nici ăştia de la OCPI, că am făcut o
grămadă de dezlipiri şi alipiri. Să venim de fiecare dată în consiliu să le
prezentăm aşa informativ, proiect e hotărâre nu putem scoate pe fiecare
dezlipire
Dna Olivia David: Chiar şi informativ.
Dl primar: Informativ da.
Dl viceprimar: Domnul Corlan?
Dl Lucian Corlan:Eu susţin în forma prezentată, cred că nu are rost, este un
ordin al ministrului. Nu are rost să ne complicăm. Mandatăm primarul să
dezlipească şi să alipească în forma prezentată.
Dna Camelia Bîrdea: Da nu a spus că nu doreşte să mandateze domnul
primar, doar ca informaţie.
Dl Lucian Corlan: Eu mi-am spus punctul de vedere.
Dl primar:Deci pun prezentarea că nu e nici o problemă.
Dna Camelia Bîrdea: O notă informativă mă gândesc că nu e o problemă să
informaţi consiliul local.
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Dl primar: Nu e aberaţie. Se poate prezenta.
Dl Ilie Botgros: Informează trimestial, la trei luni de zile. Aţi notat domnul
secretar?
Dl viceprimar: Mai nou dacă nu ai extras CF nu poţi să faci absolut nimic.
Dl Ilie Botgros: Păi da ştiu.
Dna Olivia David: Atâtea procese care sunt în ţara asta cu pământurile. E
corect să fie un CF la fiecare proiect. Noi pe raza oraşului Aninoasa ce proiecte,
în afară de gaz metan, pe vale în sus mai avem?
Dl primar: Proiecte? În derulare?
Dna Olivia David: Da, în derulare sau în pregărire.
Dl primar:Gazul, deocamdată. Mai avem proiectul pregătit pentru colonii, e
gata, e depus şi atât deocamdată.
Dl Olivia David: Mersi.
Dl Ilie Botgros: Bine, da alipiri şi dezlipiri se pot face lunar că nu e
neapărat pe proiecte. Eu cumpăr casa, e a statului, în momentul ăla trebuie să
facă parcelare ca să îmi dea mie toată partea, atunci trebuie să meargă iar la
cadastru. Ştiţi?
Dna Olivia David: Normal.
Dl Ilie Botgros: La asta cu gazul s-au sesizat că aici se duce..
Dna Olivia David: Eu am întrebat ce proiecte mai sunt pe raza oraşului
Aninoasa.
Dl viceprimar: A răspuns domnul primar. Se mai înscrie cineva? Atunci
trecem la vot. Mai introducem un articol cum zice doamna David?
Dna Camelia Bîrdea: Completare.
Dl primar: Se Prezintă în procesul verbal că se prezintă trimestrial sau când
avem, dacă se adună una două le prezentăm în consiliu.
Dl Ilie Botgros: Domnul secretar e corect dacă introducem articolul care a
zis doamna David?
Dl secretar: Nu-i nici o problemă, dar să nu ne trezim cu alte discuţii de la
ăştia de la cadastru. Ei ne-au zis să o facem în forma asta. Nu-şi are rostul, din
moment ce aţi stabilit aici.
Dl primar: Ne-am însuşit, îl prezentăm în consiliu, că nu-i nici un secret.
Părerea mea e să o punem aşa în forma prezentată şi consemnăm în procesul
verbal.
Dl viceprimar: Ca să fie o notă de informare la 3 luni în consiliul local,
sunteţi de acord?
Dl primar:Da, şi mai des dacă avem mai multe într-o lună. Nu mai aşteptăm
trimestrul, prezentăm când avem.
Dl viceprimar: Atunci rămâne aşa. Mergem la votul pe articole atunci.
Articolul 1. Pentru? Împotrivă? Abţineri? Articolul 2? Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Articolul 3? Cine este pentru? Împotrivă?
Abţineri? Nu sunt. Per total proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu
sunt.
Proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi respectiv 10
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Trecem la punctul 3 Întrebări, interpretări, rezolvarea unor cereri de
competenţa Consiliului local Aninoasa.
Dl primar: Aş mai avea ceva de completat referitor la proiecte, mai avem
acum, să luăm proiectarea pentru un proiect integrat pe POR am vrea să
depunem cu zona asta cu blocul, cu lămpăria, cantina să facem un program
integrat să punem pe POR, pe ADR Vest să vedem dacă putem să obţinem
finanţare. Să facem nişte locuinţe sociale, un centru de zi pentru bătrâni, unde e
cantina, să vedem cum am putea să îl sistematizăm să fie eligibil. Mai avem o
grădiniţă la căminul de nefamilişti la care să ne vină contractul să îl semnăm.
Cred că săptămâna viitoare vom semna şi contractul de finanţare cu blocul şi
dăm ordinul de începere la bloc. Grădiniţa de la Iscroni, se lucrează acum
pentru ce avem cota noastră parte de finanţare. Împrejmuirea terenului de sport,
de joacă şi aşa mai departe. Dacă s-a terminat licitaţia şi aduce şi mobilierul de
la minister să putem să mutăm copiii în grădiniţa nouă, să o facem şi pe cealaltă.
Dna Olivia David: Nu se poate acolo să faceţi o grădiniţă cu program
prelungit?
Dl primar: La asta ne-am gândit, că sunt 2 grupe. Noi de fapt avem grădiniţă
cu o grupă. Sunt 2 săli mari, frumoase, cu băi, cu duşuri, cu bucătărie şi atunci
dacă am putea să facem una cu program prelungit. Să vorbim la inspectorat. Ar
fi excelent. Asta va fi cu 4 grupe, la fel noi o să avem tot 2 grupe cred şi s-are
putea atunci şi asta cu program prelungit.
Dna Olivia David: Nu mai ţin minte cum era proiectul.
Dl primar: Cu 4 grupe.
Dna Nicolina Pop: La Iscroni?
Dl primar: Nu, la Iscroni 2.
Dna Olivia David:De când eram eu viceprimar era implementat, dar nu mai
reţinem amănunte.
Dna Nicolina Pop: La Iscroni se închide şcoala da o să fie copii la grădiniţă.
Dl primar: Nu se ştie..
Dna Nicolina Pop: Mie mi-ar plăcea să fie mulţi.
Dl primar: Păi sunt acum.
Dna Nicolina Pop: Cred că, cam toţi o să migrăm de pe aici. Nu ştiu cine
mai face copii, că tineretul pleacă, în fine. Ar fi bine să se realizeze şi să existe
şi..
Dl primar:Acum nu pleacă toată lumea.
Dna Nicolina Pop: Nu toată, normal că nu toată.
Dl primar: Mai rămân, acum..se închide mineritul gata toată zona se
închide. O să vină altele noi. Ăştia de la SEWS au plecat de la Livezeni.
Săptămâna viitoare sau peste 2 săptămâni vine altă firmă şi continua tot o
activitate pe montaje de aparatură electrică. Deci iar vin 100 şi ceva de oameni,
tot e bine. Ceva ceva mai vine şi la bugetul local.
Dl Ilie Botgros: Deci este gata documentaţia privind contractele pentru
gunoiul menajer, cine au şi cine nu au contracte. Să îmi spuneţi dacă doriţi să ne
întâlnim după 1 mai, împreună cu funcţionarii din primărie să putem să
analizăm şi după aia să pregătim un proiect de hotărâre. Eu l-am cerut, l-am
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lăsat la domnul primar pentru că e bine să îl analizăm mai mulţi şi eu ştiu,
stabilim o zi după 1 mai.
Dna Nicolina Pop: În ce sens un proiect de hotărâre?
Dl Ilie Botgros: O să vedeţi că sunt multe probleme acolo.
Dl viceprimar:Trebuie clarificate până la capăt.
Dl Ili Botgros: Şi trebuie să le clarificăm, să modificăm hotărârea iniţială pe
care am dat-o cu taxa şi trebuie să vedem cum putem să facem. O să fie oameni
care o să trebuiască să dea banii şi ei nu beneficiază de servicii. De exemplu
Corlan, el cum o să plătească gunoiul dacă nu-l duce nimeni?
Dna Nicolina Pop: Nu trebuie să îl dăm exemplu pe domnul Corlan, mai
sunt atâţia. Ce fac cu gunoiul?
Dl Ilie Botgros: Păi stai că noi trebuie să analizăm.
Dna Nicolina Pop: Păi şi nu generează gunoi?
Dl Ilie Botgros: Păi Corlan poate să îl ducă pe holda lui, de exemplu.
Dna Nicolina Pop: Haideţi, că acum deja exageraţi.
Dl Ilie Botgros: Nu exagerez.
Dna Camelia Bîrdea: Mase plastice şi aşa mai departe.
Dl viceprimar: Nu, problema se pune de distanţă.
Dna Nicolina Pop: Exact cum spune Bebe, eventual o taxă mai mică.
Dl Lucian Corlan: Unde se poate face extinderea, trebuie făcută. În zona
mea s-ar putea face extindere fără nici o problemă.
Dna Nicolina Pop: Lucian eu sunt perfect de acord cu tine. Oamenii din
Cocoşvar nu au peturi, nu au gunoi? Nu generează gunoi?
Dl Lucian Corlan: Eu sunt perfect de acord să plătesc un serviciu de care
beneficiez, dar nu pot să îl oblig pe ăla din Cocoşvar, din Mărtineşti şi mai ştiu
eu unde, să plătească un serviciu de care nu beneficiază.
Dna Nicolina Pop: Bine, dar unde îşi duce gunoiul pe care îl produce?
Dl Lucian Corlan: Eu am 5 hectare de teren, îl duc acolo.
Dna Nicolina Pop: Nu mi se pare corect, eu nu o să votez niciodată.
Dl primar: Toţi merg cu plasele cu gunoi şi le aruncă în containere sau pe
câte o coastă.
Dna Camelia Bîrdea: Da bineînţeles şi atunci adunaţi voi cu maşina
primăriei.
Dl viceprimar: Eu vă spun că cea mai mare problemă în fiecare zi este
salubrizarea oraşului. Toată lumea aruncă pe oriunde, trebuie să clarificăm.
Dl Nicolae Presecan: Întrebarea e următoarea, toată lumea şi-a făcut
contract gunoi?
Dl Ilie Botgros: Eu vă spun că am situaţia.
Dl Nicolae Presecan: Ai?
Dl Ilie Botgros:Da.
Dl Nicolae Presecan: După întâi când vrei ne întâlnim..
Dl primar:Aici sunt alte aspecte de lămurit. De exemplu vine persoane şi zic
domne vă rog să mă ştergeţi de la salubrizare că plec 2 luni la fiica mea.
Dl Nicolina Pop: Păi da, aia îi altceva.
Dl primar: Păi da, da eu nu am o bază.
Dl Ilie Botgros: El nu are bază legală acum. Trebuie stabilit prin hotărâre.
5

Dna Nicolina Pop: Da, e adevărat. E un aspect care trebuie luat în
considerare.
Dl primar: Se şterge o lună de la gunoi, pleacă în Anglia sau în Spania .. vin
înapoi şi nu mai plătesc. Gunoi toată lumea produce.
Dna Nicolina Pop: Toată lumea produce gunoi, toţi facem gunoi.
Dl primar: Trebuie să o adaptăm aşa după situaţie.
Dl Lucian Corlan: Eu nu zic de altul, persoana mea în cauză. Poţi să mă dai
în judecată şi vedem în instanţă.
Dna Nicolina Pop: Astea sunt cazuri particulare şi tu ai dreptul să faci ce
consideri tu.
Dl Ilie Botgros: Eu am dat un exemplu.
Dna Nicolina Pop: Nu mă refer la tine, în general.
Dl Ilie Botgros: În momentul în care am ajuns la o concluzie, venim cu ea în
consiliu.
Dl viceprimar: Pubelă nu vrea să îi dea la Lucian pentru că după aceea
trebuie să o golească şi ei zic că nu pot să ducă maşina în sus ca să întoarcă.
Dna Camelia Bîrdea: Adică merge peridocul de lemne şi încarcă şi nu
merge maşina...
Dl primar: Să vină cu una mai mică, e treaba lor.
Dna Nicolina Pop: Deja nu mai e problema noastră cu ce cară ei.
Dl Ilie Botgros: Noi trebuie să îi obligăm şi pe ăştia care lucră. Pe mine mau pasat, că eu trebuia să fiu în altă...
Dl primar: Păi după analiza asta, o să îi chemăm şi pe ei în şedinţă şi să le
spunem şi lor ofurile.
Dna Olivia David: Dacă zici ceva, nu eşti bun.
Dl Ilie Botgros: Duce gunoiul, nu duce gunoiul, ia banii, nu?
Dl Ilie Botgros:Interesul lor e să ia mai mult, că atunci e mai rentabil.
Dna Camelia Bîrdea: Eu zic că domnul consilier putea să dea un exemplu,
să pună gunoiul în plasă să meargă să arate la restul cetăţenilor ce se poate face,
că merge 50 de metri cu gunoiul.
Dl Ilie Botgros:Vrei să îţi spun ceva? Da oamenii care vin şi opresc maşina
acolo la noi şi golesc gunoiul, îl pun la mine la container.
Dna Camelia Bîrdea: Şi eu când nu aveam pubelă mergeam cu maşina la
containere la arenă, că unde să îl arunci?
Dl primar: Păi da normal. Toată lumea aşa face.
Dna Oliva David: Ar trebui containerele desfiinţate.
Dl primar: Păi da, da la blocuri cum?
Dna Camelia Bîrdea: Când te duci la picnic, ce faci cu gunoiul? Îl laşi
acolo?
Dl Ilie Botgros: Deci n-ai înţeles, la noi în momentul de faţă ăştia tot ce scot
din grădină se duc şi pun în containere. Eu la asta mă refeream. Eu dacă am
pubelă pun în pubelă, nu în container.
Dl viceprimar: De exemplu dacă ar depozita şi gunoiul ăsta menajer, nu mă
refer reciclabil, de exemplu cenuşa...
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Dl primar: Au fost ăştia de la mediu, control, şi au zis că cel mai curat la
punctele gospodăreşti, cel mai curat din Valea Jiului, la Aninoasa. Deci se
poate.Acum nu că ne lăudăm, da e curăţenie.
Dl Nicolae Presecan: De când aţi luat maşina asta, se vede.
Dna Olivia David: Eu aş propune ca în oraşele mari, locul de depozitare a
gunoiului să fie per apartament, pubela fiecăruia, îngrădit şi asta este. Omul
merge acolo, nu mai merge în vale. Fie ca e pe vale în sus fie că e la bloc.
Dl primar: Le-am promis oamenilor când vine căldura le facem platformă.
Dl viceprimar: Ştiţi ce se întâmplă? Ar fi ok, dar nu ai atâta suprafaţă să le
pui la fiecare pubelă şi în final o să arunce în pârâu.
Dna Olivia David: Cine a câştigat licitaţia să pună, că aşa este în oraşele
mari. Şi să ştiţi că este o metodă de a educa cetăţeanul.
Dl primar: Aşa v-a fi până la urmă.
Dl Lucian Corlan: Cred că ar trebui să rugăm cetăţenii să-şi facă fiecare
curăţenie în faţa casei, că e asistat social că e neasistat social şi dacă nu se poate
se intervine cu nişte amenzi.
Dl primar: Eu mă tot gândesc, de la tine în sus mai sunt două case şi e plin
de sticle şi acolo. Cine aruncă?
Dl Ilie Botgros: No bun, atunci cum facem? Ne întâlnim sau nu ?
Dna Nicolina Pop: Da, da.
Dl primar: Acum nu de 1 mai.
Dl Ilie Botgros: Nu, după.
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,
24.04.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
JR.GHEORGHE SIMION-NELU
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