
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA         
_________________________________________

PROCES-VERBAL
LA DATA DE 26.06.2018 ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ  A
CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA

     Se deschide şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Aninoasa, la care
participă un nr. de 13 consilieri, respectiv: dl. Albescu Adrian, dl. Bălăeţ Dumitru,
dna. Bîrdea Camelia, dl. Botgros Ilie, dl. Corlan Lucian, dna. David Olivia, dl.
Habian Viorel, dna Pop Nicolina, dl. Presecan Nicolae, dl. Sfia Ion, dl. Vrabely
Bela, dl. Vlaşin Petrea Laurenţiu, dl. Vlaşin Viorel.

Convocarea  la  şedinţă  s-a  făcut  prin  dispoziţia  primarului  nr.  169  din
21.06.2018.
      Se supun la vot procesele verbale ale şedinţelor anterioare, fiind aprobate  cu
unanimitate de voturi, respectiv 13.

Se dă cuvântul domnului Prodan Petru care supune atenţiei Consiliului local
o serie de probleme pe care le-a întâmpinat la compartimentul de impozite şi taxe,
în speţă fiind vorba de faptul că acesta figurează cu datorii către primărie deşi el
ştie că respectivele sume le-a achitat

Domnul  primar  răspunde  că  este  conştient  de  această  situaţie,  cunoaşte
problema domnului, fiind unul dintre zecile de cetăţeni aflaţi în aceeaşi situaţie, şi
va căuta soluţii pentru rezolvarea lor.

Ia cuvântul doamna David Olivia care atrage atenţia asupra faptului că unii
cetăţeni,  aflaţi  în această  situaţie,  nu au primit  încă un răspuns deşi  a trecut  o
perioadă foarte lungă de timp.

Domnul  primar  răspunde  că  este  foarte  greu  pentru  funcţionarele  de  la
serviciul buget-contabilitate să remedieze situaţia înt-un timp scurt. El explică că
este o muncă foarte anevoioasă, fiecare rol în parte necesitând mai multe ore de
muncă.

Domnul primar solicită introducerea peste ordinea de zi a trei proiecte de
hotărâre cu privire la Proiectul „Green Line”, noua ordine de zi fiind aprobată cu
unanimitate.

Cu privire la primul punct de pe ordinea de zi, este propusă ca preşedinte de
şedinţă  pe  perioada  iunie  2018  –  august  2018,  doamna  Bîrdea  Camelia,
propunerea fiind aprobată cu unanimitate de voturi, respectiv 13.

Doamna  preşedinte  de  şedinţă  dă  citire  celui  de  al  doilea  proiect  de  pe
ordinea de zi, privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al
oraşului Aninoasa   a  imobilului- teren în suprafaţă de 618 mp, imobil aflat în
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intravilanul localităţii,  înscris în CF nr.60853 Aninoasa, nr.cadastral/nr.topografic
60853, în scopul valorificării prin concesiune.

Domnul  primar  explică  faptul  că  în  zona  staţiei  de  autobuz  de  la  fosta
Exploatare minieră Aninoasa Sud, se regăseşte o suprafaţă de teren de 618 mp. iar
pentru această suprafaţă de teren a fost înregistrată o cerere prin care se solicită
concesionarea sa. Având în vedere faptul că acest teren se află în momentul de faţă
în domeniul privat al oraşului este necesară trecerea sa în domeniul public, urmând
ca după eliberarea extrasului de carte funciară prin care se atestă apartenenţa la
domeniul  public,  să  prezentăm  un  proiect  de  hotărâre  prin  care  să  propunem
scoaterea sa la licitaţie în vederea concesionării.

Nemaifiind alte discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu
unanimitate de voturi, respectiv 13.

Doamna  preşedinte  de  şedinţă  dă  citire  celui  de  al  treilea  proiect  de  pe
ordinea  de  zi,  privind  aprobarea   dării  în  administrarea   Consiliului  Judeţean
Hunedoara a Drumului Judeţean DJ666B,  de la km 0+000 la km 5+750.

Domnul primar explică că întrucât situaţia financiară actuală nu ne permite
repararea podeţelor de pe parcursul DJ 666B, podeţe care se află într-o avansată
stare  de  degradare,  este  oportună  obţinerea  sprijinului  de  la  Consiliul  Judeţean
Hunedoara pentru efectuarea acestor reparaţii.  În aceste condiţii este necesar  ca
drumul să se afle în administrarea Consiliulului Judeţean pentru ca aceştia să poată
începe reparaţile necesare.

Nemaifiind alte discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu
unanimitate de voturi, respectiv 13.

Doamna preşedinte de şedinţă dă citire celui de al patrulea proiect de pe
ordinea de zi,  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2018 privind
aprobarea  documentaţiei  tehnice  ”  Studiu  de  Fezabilitate”,  şi  a  indicatorilor
tehnico-economici pentru  investiţia  ”Linie  verde  de  autobuze  electrice  între
Petrila-Petroşani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  Green  Line  Valea  Jiului  -
componenta 1 ”

Domnul primar explică că pentru corelarea documentatiilor in concordanta
cu  cerintele  Agentiei  de  Dezvoltare  Regionala  –  Regiunea  Vest  este  necesară
modificarea  Hotararii  Consiliului  Local  nr.  26/2018  respectiv  anexa  nr.  1   a
Studiului de Fezabilitate ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroşani-
Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 1, anexa
nr. 2 –indicatorii tehnico –economici , anexa nr.3 - descrierea investitiei  şi  anexa
nr. 4- Devizul General.

Nemaifiind alte discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu
unanimitate de voturi, respectiv 13.

Doamna preşedinte  de şedinţă dă citire celui  de al cincilea proiect de pe
ordinea de zi privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/2018 privind
aprobarea  documentatiei  tehnice  ”  Studiu  de  Fezabilitate”,  şi  a  indicatorilor
tehnico-economici pentru  investiţia  ”Linie  verde  de  autobuze  electrice  între
Petrila-Petroşani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  Green  Line  Valea  Jiului  -
componenta 2.
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Domnul primar explică că este vorba în fapt de aceeaşi situaţie doar că se
referă la componenta 2 a proiectului.

Nemaifiind alte discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu
unanimitate de voturi, respectiv 13.

Doamna preşedinte  de şedinţă  dă citire  celui  de  al  şaselea  proiect  de pe
ordinea de zi, privind  aprobarea Actului aditional nr.1 la Acordul de parteneriat
între U.A.T. Municipiul Vulcan si  U.A.T. Judeţul Hunedoara, UAT Municipiul
Petroşani,  UAT Municipiul  Lupeni,  UAT Oraş  Petrila,  UAT Oraş  Aninoasa  şi
UAT Oraş Uricani , în vederea promovării şi implementării în comun a  proiectelor
„Linia  verde  de  autobuze  electrice  între  Petrila-Petroşani-Aninoasa-Vulcan-
Lupeni-Uricani   -  Green Line Valea Jiului" Componenta  1 şi   „Linia verde de
autobuze  electrice  între  Petrila-Petroşani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani   -
Green  Line  Valea  Jiului"  Componenta  2”  în  cadrul  Programului  Operaţional
Regional  2014  –  2020,  Axa  prioritară  3,  Prioritatea  de  investiţie  4e,  Obiectiv
specific 3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile
de mobilitate urbană durabilă.

Domnul  primar  explică  faptul  că  Autoritatea  de  Dezvoltarea
Regionala  - regiunea Vest a transmis solicitarile de clarificare pentru cererile de
finantare depuse pentru Obiectivul specific 3.2:  Reducerea emisiilor de carbon în
zonele  urbane  bazată  pe  planurile  de  mobilitate  urbană  durabilă,  în  cadrul
programului  Operaţional  Regional  2014  –  2020.  Printre  aceste  solicitări  de
clarificări  sunt  si  cele  ce  impun  adoptarea  unui  act  aditional  la  acordul  de
parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan si  U.A.T. Judeţul Hunedoara, UAT
Municipiul  Petroşani,  UAT  Municipiul  Lupeni,  UAT  Oraş  Petrila,  UAT  Oraş
Aninoasa şi UAT Oraş Uricani , în vederea promovării şi implementării în comun
a  proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroşani-Aninoasa-
Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 şi  „Linia verde
de autobuze  electrice  între  Petrila-Petroşani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani   -
Green  Line  Valea  Jiului"  Componenta  2”  în  cadrul  Programului  Operaţional
Regional  2014  –  2020,  Axa  prioritară  3,  Prioritatea  de  investiţie  4e,  Obiectiv
specific 3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile
de mobilitate urbană durabilă.

Nemaifiind alte discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu
unanimitate de voturi, respectiv 13.

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,
          26.06.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            CONTRASEMNEAZĂ   SECRETAR
                                                                      JR.GHEORGHE SIMION-NELU
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