ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
_________________________________________
PROCES-VERBAL
LA DATA DE 31.01.2018 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
12 consilieri, respectiv: dl. Albescu Adrian, dna. Bîrdea Camelia, dl. Botgros Ilie, dl.
Corlan Lucian, dna. David Olivia, dl. Habian Viorel, dna Pop Nicolina, dl. Presecan
Nicolae, dl. Vrabely Bela, dl. Vlaşin Viorel, dl. Vlaşin Petrea Laurenţiu, dl. Sfia Ion.
Convocarea la şedinţă s-a făcut prin dispoziţia primarului nr. 12 din
26.01.2018.
Se supun la vot procesele verbale ale şedinţelor anterioare, fiind aprobate cu
unanimitate de voturi, respectiv 12.
Să dă citire ordinii de zi: Punctul 1 proiect de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului consiliului local al oraşului Aninoasa în cadrul SC PREGOTERM
SA;
Dl viceprimar: După cum ştiţi SC PREGOTERM SA este operatorul regional
pentru salubrizare iar noi ca Unitate Administrativ Teritorială deţinem 1% din
acţiuni şi trebuie să avem un reprezentant al consiliului în cadrul societăţii şi având
în vedere că doamna Pop Nicolina care a fost reprezentantul nostru, care încă este
până când vedem ce facem astăzi, si-a exprimat intenţia de a nu mai face parte din
motive obiective, s-a iniţiat acest proiect de hotărâre prin care propunem pe altcineva
să reprezinte UAT Aninoasa la PREGOTERM SA, asta-i tot, puteţi face propuneri
pe cine doriţi ca să ne reprezinte în cadrul societăţii SC PREGOTERM SA.
Dl consilier Corlan Lucian: Propun pe domnul Ilie Botgros.
Dl preşedinte de şedinţă: Alte propuneri..
Dl secretar: Dacă era domnul primar aici, a vrut să-l propună pe domnul
Albescu, n-am scris aşa în proiectul de hotărâre, da, zicea că o să fie aici.
Dl viceprimar: Trebuia trecut direct în proiectul de hotărâre dacă ar fi vrut să-l
propună. Nu putea să faca şi opţiunea asta dacă voia, da atunci să propună cineva,
poate să facă oricine propuneri, nu?
Domnul preşedinte de şedinţă: Rămâne Ilie Botgros? Hai să supunem la vot, cine
este pentru domnul Botgros? Impotrivă?
Proiectul de hotărâre este adoptat cu un număr de 11 voturi pentru.
Dl Ilie Botgros: Eu m-am abţinut.
Dl. Preşedinte de şedinţă: Păi e normal.
Dl Ilie Botgros: Nu e unanimitate.
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Dl. Preşedinte de şedinţă: să trecem la proiectul numărul 2 şi anume proiect de
hotărâre privind stabilirea cotei de combustibil pentru autovehiculul Ford Transit
aflat în dotarea UAT al oraşului Aninoasa.
Dl viceprimar:Da, după cum ştiţi în luna decembrie s-a achiziţionat această
autoutilitară care era necesară şi aşa am şi hotărât tot în cadrul şedinţei consiliului
local având în vedere că noi executăm multe lucruri cu beneficiarii venitului minim
garantat lucruri de toaletare arbori, întreţinere spaţii verzi, drumuri, tot ce-i prins sub
planul de măsuri se impunea să achiziţionăm acea maşină, drept urmare se impune ca
să aprobăm o cotă de combustibil, după cum vedeţi ea este o cotă mare, care nu
trebuie neapărat atinsă şi asta trebuie neapărat aprobată de consiliul local, asta e tot
ce pot să vă spun.
Dl Ilie Botgros: Domnul viceprimar, cât consuma la 100 km?
Dl vicepimar:Nu ştim, după ce aprobăm cota o să-i facem un consum să vedem
cât v-a consuma.
Dl Ilie Botgros: Îi aprobăm şi după aia consumăm? Mă gândeam ca aveţi o bază
de calcul, facem 30 de km sau 100 km pe zi ori 10 litri la 100 ori 22 de zile face
atâta.
Dl viceprimar: Deci la prima alimentare care se v-a face după ce aprobăm cota
se v-a face probabil consumul.
Dl Ilie Botgros:Atunci de ce nu-i aprobam cota după ce se face consumul?
Dl viceprimar:Păi trebuie să ai combustibilul aprobat.
Dl Ilie Botgros:Extraordinar.
Dl viceprimar:Exact, chiar că este extraordinar dar eu nu văd altfel.
Dl Botgros: Plătesc eu 10 litri de motorină să-i faceţi consumul.
Dl secretar: Asta-i limita maximă, poate să consume 50 de lei.
Dl viceprimar: Nu trebuie sa fie consumat 250 de litr. Bine, problema este şi
altfel, puteţi să aprobaţi 0 litri de motorină şi atunci nu o mai folosim.
Dl Botgros:Cum să aprobăm 0 litri? Nu, dar am întrebat şi eu, acum nu trebuie să
vă supăraţi, nu mi se pare normal să vină proiectul de hotărâre fundamental din
punct de vedere economic.
Dl viceprimar: Eu zic logic, deci ca să îi poţi face un consum..
Dl Ilie Botgros: Deci când am luat maşina aialalta, microbuzul, i-aţi făcut
dumneavoatră plimbarea cu şoferul, aţi cronometrat, aţi calculat şi după aia am
aprobat cota
Dl viceprimar:Tot dupa ce i-am aprobat cota am facut şi la celelalte
Dl Ilie Botgros: Şi la microbuz nu.
Dl viceprimar: Şi la microbuzul şcolii s-a făcut după şi la cealaltă care s-a
achiziţionat după, acum dacă vreţi să facem altfel, o să stăm până când putem face
altfel.
Dl Ilie Botgros: Păi nu o să stăm , eu am făcut o întrebare din partea mea putem
să aprobăm şi 300, maşina trebuie să o folosim că doar nu am luat-o de ornament
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unu din aspecte, al doilea îi că e şi nevoie de ea e plin de zgură peste tot şi ne înjură
lumea că nu o mai ducem, deci sunt probleme. Şi am făcut o singură întrebare de
unde s-a ajuns la 250 litri?
Dl viceprimar: Părerea mea este că, logic că trebuie să o alimentezi ca să îi faci
consumul şi nu poţi să îi faci consumul dacă nu este alimentată. Va fi o comisie
numită prin dispoziţie care va face consumul şi va vedea cât consumă la 100 de km,
fiind încărcată, goală sau mixt după cum prevede legislaţia.
Domnul consilier Corlan Lucian: Deci domnul vice, daca tot mergem pe logică
mintea mea îmi spune cel puţin trebuia să aprobăm astăzi o anumită cantitate să-i
faceţi un consum să ştim exact cât era nevoie să fie aprobat în consiliul local
Dl viceprimar: Dacă vreţi faceţi propuneri, supuneţi la vot şi ce iasă aşa vom
face, numa că trebuie să respectăm şi cadrul legal. Pentru cadrul legal eu spun că
trebuie să consultăm şi secretarul.
Dl secretar: De acolo cât poate să consume maxim într-o lună, nu consumul lui
pe lună
Dl viceprimar: Nu nu, vrea să se refere la consumul câţi litri…
Dl secretar: Consumul îl aflăm după ce îi facem, după ce aprobaţi aici cota ,
aflăm cât consumă şi vă zicem la şedinţa viitoare şi vedem şi dacă vreţi la şedinţa
aceea putem da altă hotărâre
Dl viceprima: Nu, domnul Corlan a zis că, să aprobăm o cantitate mai mică
pentru a se putea face consumul la maşină după ce se face consumul se stabileşte
care îi consumul la maşină, după aceea o să intervină câţi km se vor parcurge în
cadrul unei luni şi după aceea se va putea determina la zecimă sau sutimă sau miime
câţi litri trebuie consumaţi în cadrul unei luni, cred că asta îşi doreşte domnul
Lucian, nu?
Dl Lucian Corlan:Da.
Dl secretar: Din punctul meu de vedere nu prea are sens din moment ce aprobăm
o limită maximă, de exemplu..
Dna Camelia Bîrdea: La achiziţie, cine a făcut achiziţia acolo bănuiesc că avea
nişte caracteristici inclusiv consumul
Dl viceprimat: Eşti obligat să îi faci tu consumul concret.
Dna Camelia Bîrdea:Aproximativ de ce ţi s-a spus când ai cumpărato.
Dl viceprimar: Deci ăla este ce îţi dă constructorul, nu este maşină nouă, tu eşti
obligat să îi faci consumul la condiţiile concrete de utilizare.
Dna Nicolina Pop: Eu cred că n-ar fi rău să aprobăm proiectul în forma
prezentată şi apoi la următoarea şedinţă să facă o notă infrmativă domnul secretar
către consiliul local şi atunci, eu ştiu, ajustăm în funcţie de consum.
Se prezintă la şedinţă şi domnul consilier Bălăeţ Dumitru.
Dl secretar: De exemplu dacă, să zicem, se întâmplă poate putem să luam ceva
pentru primărie şi trebuie adus din alt oraş, zic şi eu prin absurd din Cluj, faci 2
drumuri dacă noi avem limită de 100 litri pe lună noi nu mai putem să facem drumurile
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acelea, oricum ea consumă şi se -a cheltui cât se aproba prin buget pe urmă şi se vede
pe execuţie.
Dl viceprimat: Ar trebui dusă discuţia asta până la capăt, de ce există suspiciunea
asta sau..
Dl Ilie Botgros: Nu există nici o suspiciune domnule viceprimar , îmi cer scuze
domnule preşedinte, deci eu am făcut o întrebare pertinentă pentru că mie mi s-a părut
că din punct de vedere economic şi financiar motivarea proiectului de hotărâre este
incompletă în sensul că dintr-o analiză făcută de cine vreţi dumneavoastră din primărie
sau de oricine trebuia să rezulte probabil facem o medie, eu ştiu 60 km pe zi vă dau un
exemplu, în alte zile se poate să faci 120, în alte zile s-ar putea să nu faci nimica, şi asta
am, că pe mine nu ma interesează , întotdeauna am fost de acord şi sunt şi acuma să
luaţi 250 de litri că nu e nici o problemă, că până la urmă tot consiliul local poate să
verifice modul cum se consumă şi cât funţionează utilajul ăsta care este bun public al
consiliului local şi în administrarea autorităţii publice locale, deci am vrut eu să văd de
unde a ajuns la suma asta iar domnul secretar, dumneavoastră din punct de vedere legal
legea zice maxim 250 de litri nu imi impune mie ca trebuie să aprob 250 de litri.
Dl viceprimar: Maxim.
Dl Ilie Botgros: Corect, eu pot să aprob şi 10 litri sau 50 cum a zis Corlan, cum
poţi să îmi spui dumneata mie că nu este, în orice hotărâre de consiliu se poate modifica
şi completa prin câte hotărâri vrem noi, în şedinţe ordinare, de îndată, extraordinară şi
aşa mai departe aşa spune legea administraţiei publice locale .
Dl secretar: Numai puţin, nu înteleg de ce v-aţi supărat acum.
Dl viceprimar:Două secunde, domnul Ilie Botgros adică vreţi să spuneţi că la
articolul 1 trebuia să scriem cumva maxim 250 de litri sau cum?
Dl consilier Botgros Ilie: Corect.
Dl viceprimar:Atunci faceţi amendamentul supuneţi la vot.
Dl Ilie Botgros: Conform Legii maxim 250.
Dl viceprimar: Şi îl supune la vot domnul preşedinte.
Dl secretar: Dar am scris şi eu în raportul de specialitate, e un consum maxim în
care trebuie să se încadreze .
Dl viceprimar:În hotărâre să scrie maxim 250, am înteles bine? Sau nu?
Dl Ilie Botgros: Da, domne, lăsaţi-o la 250, să supună la vot domnul preşedinte să
vedem ce iasă, eu cum am spus-o nu a fost niciodată o tentă, tenta a fost pentru mine
uite, eu nu sunt şofer eu sunt prost, eu nu ştiu cât consumă o maşină şi ca să nu votez în
necunostinţă de cauză trebuie să mă documentez .
Dl viceprimar: Foarte bine.
Dl Ilie Botgros:Deci nu am nici o problemă cu nimica şi nici n-am avut tot ce este
pentru comunitate sunt de acord şi dacă se poate şi mai mult că nu e nici o problemă că
toată lumea beneficiază nu beneficiază Botgros sau Dunca sau mai ştiu eu cine.
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Domnul viceprimar: De exemplu ea staţionează, cred că are aproape o luna de
zile de când nu mai avem motorină în ea, ne-au dat-o cu ceva motorină în ea, am
folosit-o să ducem nişte carton la stadion .
Dl Lucian Corlan: Ca să se fi putut să facă o medie trebuia să aprobăm o anumită
cantitate şi să-i facă media şi se dadea proiect pentru media respectivă.
Dl Ilie Botgros :Eu nu-mi aduc aminte într-un an şi jumătate sau în 2 sau în 3 de
când avem maşinile astea să fi făcut o comisie să verificăm modul în care s-a consumat
combustibil pentru maşinile respective, ca să fim răutăcioşi şi aşa mai departe, nici ce-a
mai mică tentă nu a fost pe treaba asta.
Dna Camelia Bîrdea: Da nu scrie în proiect maxim, întradevăr.
Dl secretar: Scrie în raport.
Dna Bîrdea Camelia: Păi noi nu aprobăm raportul.
Domnul preşedinte de şedinţă: Atunci modificăm hotărârea?
Domnul viceprimar: Supune la vot, să fie trecut maxim 250 litri.
Dl Botgros Ilie:Domnule preşedinte nu avem de ce să modificăm, ei oricum dacă
vor consuma mai mult de 250 litri vor răspunde.
Dna Nicolina Pop: Păi haideţi să o votăm în forma aceasta şi în şedinţa următoare
să facă o notă informativă de consum aproximativ. Trebuie prevăzută acolo o marjă
pentru alte drumuri eu ştiu mai lungi, mai..
Domnul preşedinte de şedinţă: Supunem la vot amendamentul domnului Ilie
Botgros cu remarca, că îi cotă maximă. Cine este pentru amendament? Împotrivă?
Hotărârea este aprobată cu amendamentul domnului Botgros, cu un număr de 12 voturi
pentru, domnul consilier Corlan Lucian abţinându-se.
Domnul preşedinte de şedinţă : Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi şi anume
Proiect de hotărâre privind stabilirea salarilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului
Aninoasa şi a servicilor publice fără personalitate juridică aflate în subordinarea
consiliului local al oraşului Aninoasa.
Dl secretar:Aici aş vrea să vă zic eu, am făcut o greşeală, la salariul doamnei
contabile, la şef serviciu, în loc de 6070 am trecut 6700.
Dl viceprimar:Şi se modifică şi coeficientul.
Dl secretar:Da, se modifică şi coeficientul.
Dl viceprimar: Cred că este proiectul de hotărâre cel mai atent studiat cred că se
poate trece chiar şi la cine vrea să ia cuvântul direct, sau ştiţi că este de competenţa
consiliului local să aprobe, deci eu o să vă zic că primarul propune stabilirea salariului
de bază pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului
de specialitate al primarului şi a servicilor publice fără personalitate juridică aflate în
subordinea consiliului local Aninoasa, e motivat că potrivit Legii 153/2017 pentru
salarizarea personalului plătit din fonduri publice ce reprezintă noua lege în cadrul
salarizării bugetarilor, salarile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul
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contractual din cadrul administraţiei din aparatul propriu al primariilor şi consiliilor
locale şi servicile publice din subordinea acestora, se stabilesc prin hotărârea autorităţii
deliberative care este competentă să aprobe, în condiţiile legii, bugetul de venituri şi
cheltuieli a unităţii administrative teritoriale la propunerea primarului.
Domnul consilier Habian Viorel: O întrebare, salariile acestea sunt crescute cu 25
cota care se impune la angajator?
Dna Voicu :Cu 20%.
Domnul consilier Habian Viorel : Cu 20?
Dna Voicu:Deci toate salarile le-am crescut cu 20 faţă de brutul de salarii de bază
din decembrie, cuantumul cu care au crescut toate contribuţiile de la angajat îi de 20%
şi atunci am crescut cu 20% salariile ca să cadă toată lume pe acelaşi salar.
Dl viceprimar: Pe salariul net din decembrie 2017.
Dna Voicu:Salariile care erau foarte mici care erau de muncitor
necalificat/calificat le-am ridicat la 1900 cât e minimul pe economie de la 1 ianuarie şi
atunci alea au crescut un pic faţă de ce aveau în jur de 100 lei sau mai mult net şi la
funcţiile de execuţie trebuie făcute modificări faţă de 20% în plus nu în minus, deci
nimeni nu a pierdut, maxim un leu, deci dacă s-a diminuat, s-a diminuat cu un leu nu
mai mult, dar şi asta depinde de la o lună la alta, în cazul în care nu se vede, deci nu
puteam să ne încadrăm exact exact.
Dl Ilie Botgros: Bine, rotunjirea se face, când în sus când în jos.
Dna Voicu Angela:Exact, rotunjirea se face tot timpul în sus la salariaţi şi daca e
de exemplu 7,01 se ia 8 aşa spune legea.
Domnul consilier Corlan Lucian: Proiectul de hotărâre este în cadrul legal?
Înainte de a-mi fundamenta ce vreau să-mi fundamentez, aş vrea să pun o întrebare:
Anul trecut la 1 iulie 2017 cu cât la sută au crescut salariile?
Dna Voicu Angela: Cu 25
Dl viceprimar:Da, cu 25 conform legii.
Domnul consilier Corlan Lucian: Deci 25%.Guvernele care s-au sucilat în
ultimul an de zile au creat discrepanţe chiar şi între oamenii de aceeaşi categorie,
discrepanţe mari la ora actual la nivel naţional.
Dna Voicu Angela:Ce înseamnă oameni..
Domnul consilier Corlan Lucian: Deci nu suntem noi de vină la nivel local, dar
din acest punct de vedere lumea deja vorbeşte pe la colţuri şi nu pot să fiu de acord cu
această mărire, la momentul respectiv, este puctul meu de vedere.
Dl Ilie Botgros: Deci, primăria nu pierde nimic la toată afacerea asta, din fondul
de salarii pentru că ia din buzunarul drept şi bagă în buzunarul stâng, până în decembrie
angajatorul adică Consiliul Local al Oraşului Aninoasa plătea toate contribuţiile
angajatului, începând cu 1 ianuarie nu mai plăteşte, bine, toate după ce se scădeau
CASS şi astea, dar tot ce trebuia să plătească au trecut la angajat, deci practic angajatul
suportă acum toate cheltuielile că la primărie s-a mai băgat un plus de 2,5% da nu ştiu
dacă se mai ia sau nu se ia, deci ăsta este în plus faţă de decembrie. Deci din acest punct
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de vedere eu zic că este foarte corect şi aşa se procedează în toată România, legile ţării
trebuiesc respectate, dacă mă întrebaţi pe mine eu le-aş fi dat mai mult, dar nu se poate.
Eu sunt unul dintre cei care m-am luptat cel puţin 10 ani de zile să mărim salariile la
funcţionari publici ca să avem funţionari de calitate şi cu pregătire profesională ca să
poţi să te lupţi pentru accesare de fonduri şi aşa mai departe şi arhitect şef nici acuma nu
vine pentru că salariile sunt mici, că vedeţi că nu avem nici acum arhitect şef şi toate
astea îţi îngreunează activitatea din cadrul primăriei şi serviciile către comunitate se fac
de o calitate mai puţin bună decât ar fi oamenii bine pregătiţi şi capabili să îşi
desfăşoare activitatea în primărie într-un anumit domeniu de activitate pentru
comunitate, nu se întâmpă nimica bun vis-à-vis de fondul de salarii acum să vedem daca
o să avem aţâţia bani să vă încadraţi în ele, că nu mai e nici treaba noastră, că până la
urmă e treaba primarului că el o să alerge după bani, dar eu sper să fie bine anul ăsta,
că aşa cum s-a angajat guvernul a zis că nu se întâmplă nimica, primăriile vor avea bani
la nivelul anului 2017, nu prima dată ne pune sa cheltuim fondul de rezervă şi probabil
că la rectificarea din iulie o dea bani acolo unde trebe că au constatat ei că anumite
primării mari, nu noi, au un cont de rezervă de milioane sau zeci de milioane de euro,
deci cam asta din ce am urmărit eu şi încă o dată trebuie să aprobăm aceast proiect de
hotărâre în forma prezentată, v-am spus eu aş fi vrut mai mult dar mă rog, nu se poate.
Domnul consilier Corlan Lucian: Fiecare are punctul lui de vedere, clar.
Dl Ilie Botgros: Eu nu am comentat nimic din ce aţi spus dumneavoastră. Eu din
punctul meu de vedere sunt de acord cu proiectul de hotărâre.
Dna Nicolina Pop: Eu aş vrea să întreb: Dacă salariile cresc, conform legii, să ne
spuneţi şi nouă care este legea, eventual să mi-o citiţi în care se menţionează că trebuie
să crească salariile cu 20 sau cu 25%, văd că scrie cu 25% şi se menţionează 20.
Dl secretar:Acolo în expunerea de motive îi articolul 38 dar nu este complet ar fi
trebuit să scriu probabil câteva, să copiez câteva pagini din lege.
Dna Nicolina Pop: Poţi să ne faci un rezumat.
Dl secretar: Vă zic varianta pe scurt, la art. 38 aliniat 3 litera a scrie cu 25% fară
a depăşii 30% şi pe urmă vine prin excepţie de la litera a de acolo şi scrie şi în textul
hotărârii îi articolul 11 tot din legea 153, care zice, ce a zis si domnul viceprimar mai
devreme, se stabilesc de către primar se propun de către domnul primar şi se aprobă de
consiliu. Mărirea ce trebuie să o facem noi acuma e din cauză la ce scrie chiar la
sfârşitul hotărârii Ordonanţele de Guvern 79, 90.
Dna Camelia Bîrdea: Matematic diferenţa dintre 20 şi 25% ce-i în expunerea de
motive ce reprezintă?
Dl Ilie Botgros:1, 2, 3, 4, 5 sute de lei.
Dna Camelia Bîrdea: Nu. Aia întreb matematic, creştere ce înseamnă alea înafară
de trecerea contribuţiei de la angajator la angajat, ca am înţeles că 20% îi trecerea,
dumneavoastră în expunerea de motive spuneţi că se majorează cu 25. Ce reprezintă ăia
25%?
Dna Angela Voicu:Eu în referat am spus asta, primarul spune.
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Dna Camelia Bîrdea: Sau cine spune.
Dl secretar:Practic în expunerea de motive aia nu se aplica la noi, a fost greşeala
mea când am scris-o că n-am scris-o complet.
Doamna consilier David Olivia: Da ştiţi cum este, aicea scrie 25 doamna spune
20, indicele de salarizare şi la dumneavoatră şi la domnul primar sunt la fel, deci asta
este ceea ce probabil nu au înteles colegii mei.
Dna Angela Voicu:Staţi că o luăm de la capăt.
Doamna consilier David Olivia: Deci primarul spune 25 dumneavoastră spuneţi
20, cifrele pe grilele de salarizare în materialele care ni le-aţi dat sunt la fel. Cum? Şi la
dumneavoastră şi la domnul primar.
Dna Angela Voicu:Păi nu-i procent de 25, asta vă zic nu ştiu ce..
Doamna consilier David Olivia: Hai să luăm un exemplu 7000 are formular 7000
are pe salariul dumneavoastră, nu dăm nume că nu are rost nici funcţie, vreau să vă
spun că cifrele de salar pe materialul domnului primar sunt aceleaşi cu cifrele de salar
pe materialul dumneavoastră , ca procent la domnul primar e 25% dumneavoastră ne-aţi
spus 20.
Dna Angela Voicu:Eu v-am zis procent, ăsta îi procent pe funcţiile de
execuţie.Da, da procentul îi de 20. Dacă calculaţi îi 20. Vă zic acuma legea.
Doamna consilier David Olivia: Domnul primar a greşit sau Alin sau tu care ai
scris.
Dna Angela Voicu:Staţi că vă zic eu totul ca să fie clar şi lumină.
Doamna consilier David Olivia: Ia să vedem.
Dna Angela Voicu: Deci legea 153 aplicabilă din iulie 2017 în primă fază s-au
dat 25% la marea majoritate aproximativ 25% am aplicat şi noi. Noi administraţia
publică locală funcţionăm după articolul 11 din lege care spune că salariile se stabilesc
la propunerea primarului prin hotărâre de consiliu local, la un alt articol spune cu
încadrarea în bugetul local. Deci salariile, regulile conform legii, nu vă spun exact
articolul dar vă zic care sunt regulile, cel mai mic salar nu poate să fie mai mic de 1900
de lei conform cu ordonanţa de urgenţă de stabilire a salariului minim. Prin legea 153
orice funcţie nu poate să depăşească salariul viceprimarului şi restul între 1900 şi cât îi
acuma salariul viceprimarului 4,5 ori minimul pe economie, deci plaja între 1900 şi
8500 primarul propune salarii în aşa fel încât să respecte criteriile din lege, unde sunt
enumerate criteriile: performanţă, studii, gradaţie de vechime, deci în funcţie de
criteriile astea primarul stabileşte în mod corect adică dupa criteriile din lege stabileşte
salarii, nu scrie niciunde că 20 că 19 că 18. Alte categorii înafară de administraţie
funcţionează după alte articole din lege, dar administraţia publică locală funcţionează
după articolul 11, adică primarul propune şi consiliul stabileşte.Astea sunt regulile.
Doamna consilier David Olivia: Eu am înţeles regulile.
Dna Angela Voicu: Dar staţi să vă spun mai departe, am stabilit ca anu ăsta să
rămână cu salariile nete la nivelul anului trecut în ideea mai ales că încă nu avem
bugetul şi atunci prin ordonanţa 82 din decembrie, legea ne obligă să facem o consultare
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cu reprezentanţii sindicatelor pentru că reprezentanţii sindicatelor pun problema dacă
salariile rămân neschimbate prin trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat cu
aproximativ 20% practic omul pierde la net cu aproximativ 20% dacă salariile rămân
neschimbate. Şi atunci de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor primarul hotărăşte
că de fapt ca să păstrăm salariile nete creştem brutul cu 20% aproximativ, ca să picăm
pe acelaşi net, să respectăm şi gradaţiile de vechime, să respectăm şi din gradul
creşterii, adică să fie o ierarhie pentru că legea ne obligă să respectăm şi ierarhia
funcţiilor, adică să existe neapărat ... şi un leu diferenţă. Un consilier de grad cel mai
mic nu poate să aibă acelaşi salar cu un consilier de grad cel mai mare, aceeaşi treabă şi
pe tranşele de vechime. Legea ne stabileşte din cât în cât la sută cresc tranşele de
vechime. Deci noi avem nişte reguli clare de respectat, nu mai puţin de 1900 nu mai
mult de 8500, respecta gradaţiile de vechime şi respectată ierarhia, adică o funcţie de
conducere nu poate să aibă mai mult decât secretarul niciodată şi o funcţie de execuţie
nu mai mult decât una de conducere.Astea sunt regulile, în plaja asta primarul hotărăşte.
Eu în referatul meu când l-am fundamentat referatul nici nu am vorbit despre procent,
am vorbit despre.
Dna Nicolina Pop:Deci eu am întrebat care este legea prin care se aprobă, să ne-o
citiţi şi nouă, sau mă rog se precizează că salariile se măresc în funcţie de trecerea
acestor obligaţii salariale, asta am întrebat eu.
Dna Voicu: Este Ordonanţa 79 şi este Ordonanţa 82 în care spune că primărul
este obligat să discute cu reprezentanţii salariaţilor despre ce vor face în continuare.
Primarul conform articolul 11 din legea stabileşte salarii, primarul putea să le lase la
fel, dar vin reprezentanţii salariaţilor care spun ”Dacă voi lăsaţi la fel nouă ne scade
netu cu 20% , hai să facem cumva să fie bine”, acum dacă contribuţiile noi le-am luat ca
pe un total de salarii, dacă luam cu 20% din contribuţiile angajatorului şi băgăm în
salariul brut tocmai ca să se poată trage 20% contribuţii de la om nu de la angajat, ca
fond de salarii tot aia e. Adică primăria nu pierde şi oamenii nu pierd, rămân pe acelaşi
loc, atâta tot. Articolul…..
Dna Nicolina Pop:Eu am insistat pe treaba asta datorită faptului că există foarte
multe discuţii ,şi ştiţi destul de bine, între cetăţeni şi ca să stabilim bine, clar şi lumea să
înţeleagă.
Dna Angela Voicu:Deci 25% nu s-a aplicat, articolul 38 despre care s-a făcut în
expunerea de motive zice: Se măresc cu 25% salariile, poveşti, poveşti şi la urmă
virgulă prin excepţie cei care fac parte din articolul 11, adică noi, se stabilesc conform
cu articolul 11. Adică articolul 38 scrie că toate instituţiile publice creşte cu 25%
undeva jos de tot virgulă cu excepţie cei de la articolul 11.
Dl viceprimar: Ideea este că în valoare brută salariul apare cu o valoare mai mare
decât cea din decembrie, dar prin transferul contribuţiilor automat şi reţinerea
impozitelor , toate contribuţiile angajatului vor fi mai mari şi valoare netă va fi acelaşi.
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Dna Nicolina Pop: Eu înţeleg perfect ce îmi spuneţi mie, eu altceva tot spun. Deci
că oamenii nu pricep şi nu înţeleg de ce cresc salariile şi de ce se majorează în 6 luni.
Draga mea eu spun ce se percepe, eu am înţeles că nu cresc şi am înţeles şi care e..
Dl viceprimar:Câştigul net rămâne egal.
Dna Nicolina Pop: Deci legea care recomandă această creştere salarială, deci în
care este precizată.
Dna Voicu:Ordonanţa 79 zice de contribuţii şi Ordonanţa 82 zice: Faceţi
negocieri pentru a ţine cont de cele precizate în 79. Deci 82 ne zice să facem negocieri
şi dicuţii cu reprezentanţii salariaţilor tinând cont de ceea ce se întâmplă în Ordonanţa
79 adică contribuţiile cresc, nu se mută.
Dna Nicolina Pop: Eu asta voiam să întreb, deci legea pe noi ne obligă într-un
anumit fel să aprobăm această creştere salarială. Da sau nu?
Dna Angela Voicu: Nu vă obligă nimeni, dumneavoastră puteţi să lăsaţi salariile
la nivelul la care sunt ceea ce înseamnă că venitul net, cât ia omul în mână, restul de
plată o să fie cu aproximativ 20% mai mic.
Dna Nicolina Pop: Mai mic decât anul trecut în iulie.
Dl Ilie Botgros: În decembrie.
Dna Nicolina Pop: În decembrie, pardon.
Dna Angela Voicu: Dacă nu aprobaţi treaba asta salariile scad, dacă aprobaţi
treaba asta rămân la fel.
Dna Camenia Bîrdea: Deci din expunerea de motive, sincer noi, noi am citit, da
aia înţelegi din ce zice aicea, ne-o trimis-o incompletă sau cu o greşeală.
Dl Ilie Botgros:Deci primăria dintr-un fond de salarii de 2miliarde 300 de
milioane de lei vechi şi acum in ianuarie tot 2 miliarde 300 de milioane lei vechi are,
numa că se reţin altfel, aia 20% care îi plătea primăria pentru funcţionarul public acuma
îl plăteşte funcţionarul public şi primăria nu mai plăteşte. Deci doamna consilier, deci în
toată ţara românească se aplică Ordonanţa 79.
Dna Nicolina Pop: Am înţeles asta, domnul consilier.
Dl Ilie Botgros: Privaţii nu sunt obligaţi, dacă vor bine, dacă nu.
Dna Nicolina Pop: Nu ştiu ce mă lămuriţi dumneavoastră pe mine, că eu am
înţeles foarte clar. Asta am întrebat, care e legea care te obligă, sau mă rog de unde
pleacă proiectul de hotărâre.
Dl Ilie Botgros: Oricum discuţii vor fi, ca una e când vezi 40 de milioane salar şi
alta e când vezi 70.
Dna Angela Voicu:Şi încă ceva, dumneavoastră care aveţi firme, aveţi oameni,
salariaţi, la rându dumneavoastră le-aţi crescut salariile brute.
Dna Nicolina Pop: Asta îi confidenţial.
Dna Angela Voicu:La modul general, un om ca să vă rămână la muncă, pe salar
minus 20%, îi greu de convins. Marea majoritatea a patronilor la rândul lor, adică tot
poprul care vă întreabă plus cetăţenii lucrează la rândul lor, presupun.
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Dna Nicolina Pop:Dar nu este vorba de un salariu în privat noi vorbeam despre
salariile care sunt la vedere şi care pe unii eu ştiu ..
Dna Angela Voicu:Eu vreau să vă explic altceva, nu-i greu să înţeleagă omul
toate modificările astea legislative pentru că fiecare salariat la rândul lor le resimte,
adică primeşte un fluturaş că brutul lui a crescut cu nu ştiu cât la sută şi în mână ia tot
atât şi în privat e tot aceeaşi situaţie chiar dacă legea nu obligă, contribuţiile astea toată
lumea, marea majoritate o să crească brutul ca să primească acelaşi net, oamenii văd
asta şi dacă patronul nu creşte brutul omul ia mai puţin în mână şi patronul atunci îi
explică că din cauza legii. Deci toată lumea într-un fel cunoaşte legea la modul general,
nu există că nu cunosc adică nu…..
Dna Nicolina Pop: Eu nu înteleg care e comparaţia, aici se discuta despre altceva
şi de ce ducem discuţia la privat.
Dna Angela Voicu: Duc discuţia pentru că dumneavoastră aţi zic că nu o să
înţeleagă cetăţenii din oraş, eu v-am explicat.
Dna Nicolina Pop:Da eu asta v-am întrebat.
Dna Angela Voicu:Aşa o să înţeleagă.
Dna Nicolina Pop:Păi de unde o să înţeleagă? Păi cum aşa, de unde comparaţia?
Dna Angela Voicu:Pentru că şi ei la rândul lor suportă acelaşi lucru şi ei sunt
subestimaţi.
Dna Nicolina Pop:Da, da nu face obiectul discuţiei de astăzi.
Dna Angela Voicu:Da, sigur, pentru că..
Dna Nicolina Pop:Pentru că aşa vrei tu.
Dna Angela Voicu:Atunci nu mai dau nici o explicaţie.
Dna Nicolina Pop:Eu altceva am întrebat, am pus o întrebare simplă şi de acolo so degenerate în..
Dl Nicolae Presecan:Problema este următoarea domnilor consilieri, deci aţi văzut
că ultima dată pe net, că netu dezvoltă memoria la toată lumea au circulat salariile de la
primărie şi toată lumea pe stradă ne opreşte şi ne întreabă de ce x are salariul ală de ce y
are salariul ală şi noi cetăţenii plătim contribuţiile la primărie pentru salariile unora care
nu-şi fac serviciul cum trebuie.
Dl viceprimar:S-au mărit contribuţiile angajatului.
Dl Nicolae Presecan:Păi da vezi că lumea nu pricepe, domnul vice.
Dl secretar:Numai un pic, noi oricum suntem obligaţi până în martie, deci putem
inclusiv luna viitoare să le afişăm, o să le afişăm pe pagina de internet şi o să punem
brut şi net şi atunci cine are facebook, că eu nu am, poate să arate.
Dl viceprimar: Pe site-ul oraşului Aninoasa s-au regăsit salariile şi acolo trebuie
puse din nou salariile brute şi nete.
Dna Camelia Bârdea: Legea nu te obligă să măreşti, numa dacă vrei. Aia a
întrebat Nicolina.
Dna Nicolina Pop:Deci eu am întrebat ceva şi s-o ajuns la..
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Dl Nicolae Presecan:Să ştii că legea nu te obligă, eu ştiu la privat care lucră şi nu
le-o mărit, la Sibiu o firmă foarte mare şi nu le-o dat.
Dl viceprimar:Domnule Presecan cred că se poate face treaba asta, să punem pe
site-ul oraşului Aninoasa să se vadă salariul brut, salariul net decembrie 2017- ianuarie
2018.
Dna Camelia Bîrdea:Cel mai bine, când o să ajungem la diverse, o să vin eu cu o
propunere, peste tot există transmisiuni în direct, live-uri şi aşa mai departe, cred că
suntem capabili să facem şi noi o pagină de facebook a Consiliului Local, pentru
transparenţă şi oamenii să fie informaţi ce se întâmplă la şedinţele de consiliu, aşa ar fi
cel mai bine.
Dna Nicolina Pop: Să nu mai întrebe pe nimeni.
Dna Camelia Bîrdea: Să nu mai întrebe pe nimeni nimic şi să-i şuşotească la
colţuri şi aşa mai departe pentru că lumea nu o să vină niciodată la primărie să se uite pe
toate hârtiile expuse şi aşa mai departe să le citească, pe când acasă stă în faţa
calculatorului cum fac mulţi.
Dl viceprimar: Era vorba de site-ul oraşului Aninoasa.
Dl secretar: Da îs afişate salariile pe site.
Dna Camelia Bîrdea:Pe site, câte sunt puse pe site? Câte procese verbale de la
şedinţe au fost puse pe site?
Dl viceprimar:Eu zic vis-à-vis cu proiectul asta de hotărâre cu salariile.
Dna Camelia Bîrdea:Vis-à-vis de toate proiectele.
Dl viceprimar:Se pune pe site, şi de acolo fiecare îsi poate luat pe facebook şi o
să-l comenteze.
Dna Camelia Bîrdea:O fost vreun proces verbal încărcat pe site, vis-à-vis de toate
proiectele.O fost vreun proces verbal să vadă ce se….
Dl viceprimar:Eu din ce am văzut că ăsta cu salariile din decembrie era afişat pe
site-ul oraşului.
Dna Angela Voicu:E afişat, aşa ne obligă legea.
Dna Camelia Bîrdea:Cu salariile, dar restu? Ca să se vadă activitatea consiliului
local, că ştii cum îi funcţionarul pleacă acasă, noi rămânem toată ziua ne trage cineva de
mână, aici era ideea.
Domnul preşedinte de şedinţă: Supunem la vot?
Dl viceprimar:Păi da vezi, poate mai vrea cineva să mai întrebe ceva.
Domnul consilier Presecan Nicolae : Nu mai vrea nimeni.
Doamna consilier David Olivia: Comisia economic a dat avizul favorabil?
Domnul viceprimar: Avem aviz favorabil de la comisie.Supunem la vot
hotărârea.
Domnul preşedinte de şedinţă: Deci să supunem la vot pe articole. Articolul 1
Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri?
Dl Lucian Corlan:Împotrivă.
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Împotrivă?Deci un vot împotrivă.În rest este pentru. Articolul 2. Cine este
pentru? Împotrivă?Un vot, abţineri.
Dl Lucian Corlan:Pentru articolul 2, 3 şi 4 Corlan este pentru.Dacă citiţi ar fi mai
simplu, deci cu ducerea la înteplinire a articolului 2 ce dispune acestei hotărâri sunt de
acord, cu articolul 3 sunt de acord cu prezentarea iar sunt de acord.
Dna Nicolina Pop: Noi am precizat să le citească acolo la fiecare sunt de acord,
acord unu doi, citeşte.
Cine este de acord cu ducerea la îndeplinirea articolului 1.
Dl Lucian Corlan:Cum să nu fi de acord cu ducerea la îndeplinire, aşa-i?
Domnul consilier Corlan Lucian: Păi dacă nu eşti de acord articolului 1.
Dl Lucian Corlan :Domne sunt de acord cu ducerea la îndeplinire.
Bun.
Dl viceprimar:Domnul Corlan are dreptate.
Dl Lucian Corlan:Extrordinar
Deci la articolul 2, 3 şi 4 pun unanimitate.
Per total proiect de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Un vot împotrivă,
abţineri?
Proiectul de hotărâre este adoptat cu un număr de 12 voturi pentru, domnul
consilier Corlan Lucian votând împotrivă.
Dna Nicolina Pop:De acum încolo eu zic să citim şi la proiectele de hotărâre
înainte să aprobăm punctele.De când am fost în consiliu şi am intrat prima dată mai îs
ceva ani de atunci, se citeau.
Dl Lucian Corlan: Eu zic că ar trebui să mai citim regulamentul de funcţionare a
Consiliului Local, mulţi dintre noi.
Dna Nicolina Pop: Nu articolul 2, 3, 5.Îmi cer scuze că vorbesc fără să..
Dl Lucian Corlan: În şedinţe nici nu supunem la vot ordinea de zi, fiecare după
cum îl duce capu.
Dna Camelia Bîrdea:Deci ni s-a spus că nu afectează cetăţeanul, atâta timp cât
cetăţeanul nu este afectat de creşterea asta salarială.
Dl Ilie Botgros:Era afectat cetăţeanul dacă nu măream.
Dl viceprimar:Salariatul nu cetăţeanul.
Dna Camelia Bîrdea:Cetăţeanul, da, pentru că s-ar putea cu creşterile astea
salariale să nu fie bani, v-aţi gândit? Şi o să trebuiască să mărească taxele şi impozitele,
cineva o să-şi asume lucrul ăsta.
Dl viceprimar: Efortul financiar este acelaşi, bugetul de venituri este acelaşi.
Dna Camelia Bîrdea: Gata, am aprobat.
Dl Ilie Botgros: Hai domn preşedinte, dă înainte.
Dl preşedinte de şedinţă: Raport privind realizarea măsurilot de prevenire şi
împotriva marginalizării sociale, trimestrul 4 2017.
Dl. viceprimar: Da, probabil că v-aţi uitat la ce aţi avut la mapă, eu am rugat-o pe
reprezentanta de la SPAS, să ne spună comparativ anul 2017 cu anul 2016, să vedem
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cam unde ne situăm şi am rugat cele 2 ajutoare de urgenţă să vină să ne spună exact
pentru ce s-au dat.
Dna Simona Rancea:Faţă de anul 2016 au scăzut numărul beneficiarilor de ajutor
social, deci astea la trimestrul 4 se adună numărul persoanelor marginalizate cu numărul
familiilor, se dau o sumă şi se împarte la 3. Deci în medie pe lună sunt cam 65 dosare
de ajutor social. Şi avem 2 dosare de ajutor de urgenţă, concret, deci avem familia Boroi
şi Mirăuţă Rodica. Domnul Boroi a avut nevoie de o sumă de bani pentru achiziţionarea
unei proteze auditive , era condiţionat de timp, numai într-o perioadă de timp putea să
dea suma respectivă, altfel nu i se făcea proteza auditivă respectivă şi Rodica Mirăuţă,
o ştie toată lumea, are probleme de sănătate grave şi a trebuit să meargă neapărat la
Timişoara pentru că ea are un aparat care îi montat pe abdomen şi aparatul respectiv s-a
înfundat şi dacă nu merge la Timişoara, are probleme grave şi a trebuit aparatul ăla să se
desfunde de un specialist. În perioada respectivă nu dispunea de suma de bani
respectivă pentru deplasarea la Timişoara.
Doamna consilier David Olivia: La Casa de Sănătate aţi încercat?
Dna Simona Rancea:Pentru Boroi?
Doamna consilier David Olivia: Pentru Mirăuţă.
Dna Simona Rancea: Nu, pentru că pur şi simplu aparatul este, cu contribuţia
Casei de Sănătate s-a achiziţionat, dar el periodic trebuie verificat. Din ce am văzut eu
pur şi simplu îi curge, se instalează medicamente acolo şi alea printr-un furtun se
dozează direct în organism în funcţie de, şi numai specialistul care a montat aparatul
respectiv poate să-l verifice periodic.
Dl viceprimar:Deci oricum eu am deschis dosarul, când am văzut diagnosticul lam închis.
Doamna consilier David Olivia: Nu din motivul ăsta am întrebat, din motivul că
trebuie mai mult ajutor.
Dna Simona Rancea:Aparatul a fost achiziţionat de Casa de Sănătate pentru că
altfel nu avea nici o şansă, pentru că, costă foarte mulţi bani.
Dl viceprimar:Ce să mai, e vorba de Parkinson.
Dl preşedinte de şedinţă: Trecem la punctul 5, care este punctul Raport privind
măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe anul 2017.
Dl viceprimar: Deci e un domeniu absolut comparativ cu anul 2017, o să vă zic
eu, deci dacă în 2016 suma necesară era 296297 pe anul 2017 suma a fost 251278, iar
cheltuite în 2016 au fost 296297 iar în 2017 mai puţin 251278.
Dl preşedinte de şedinţă: Nelămuriri? Doreşte cineva să intervină? Trecem
atunci la punctul 7 şi anume raport statistic privind protecţia persoanelor cu handicap
semestrul 2 anul 2017.
Dna Simona Rancea: Da, deci conform articolului 40 din 478 noi avem obligaţia
să verificăm periodic asistenţii personali şi să întocmim un raport pe care să îl
prezentăm în consiliul local. Deci la sfârşitul anului 2017 am avut un număr de 13
asistenţi personali şi 38 de indemnizaţii de însoţitori de persoane cu handicap grav.

14

Dl. preşedinte de şedinţă: Punctul 7. Întrebări, interpelări?
Dna Camelia Bîrdea:Da, sunţeti de acord, doamna consilier, cu ce am spus, să
facem o pagină a Consiliului Local .
Dl Ilie Botgros: Da suntem obligaţi prin lege, domnul secretar trebuie să activeze
în permanenţă, acolo prin lege spune că pe site-ul primăriei.
Dl viceprimar: Nu, nu, nu, doamna Camelia vrea ceva interactiv, să facem un
cont de Facebook Oraşul Aninoasa.
Dna Camelia Bîrdea: Da, de ce să nu se vadă activitatea Consiliului Local? Că
nici unde nu scrie.
Dl Ilie Botgros:Pe site-ul ăla dacă se publică tot, se vede activitatea.
Dna Camelia Bîrdea:Dacă se face ceva rău face consiliul local, dacă se face ceva
bine nu face consiliul local.
Dl viceprimar: Preşedintele de şedinţă ia cuvântul, are o problemă.
Dl Adrian Albescu:Eu aş vrea să iau cuvântul, am o problemă.Strada pe care
locuiesc şi eu şi domnu Mitică şi mai mulţi
Dl viceprimar:Cătăneşti?
Dl Adrian Albescu:Da, în urma reabilitării drumului naţional, s-au făcut nişte
marcaje care nu ne mai permit să intrăm şi să ieşim de acolo de la intersecţia de la
Livezeni înspre Petroşani şi mai mult decât atât domnii poliţişti ..
Dl viceprimar: Deci e linie continuă?
Dl Adrian Albescu: Da, da şi vânează.
Dl viceprimar: Deci la intrarea din intersecţie către Cătăneşti.
Dl Adrian Albescu:Nu poţi să intri către Cătăneşti decât dinspre Petroşani şi să
ieşi doar spre Vulcan.Să intru spre Vulcan nu pot că e linie continua şi să ies spre
Petroşani.Trebuie să găsim o nu ştiu, cui trebuie să îi facem solicitare.
Dl secretar: La CNADNR.
Dl viceprimar:Eu zic că şi primarul e pe strada aia şi sigur vom găsi o soluţie.
Dl Adrian Albescu: Da nu numa că e şi primarul.
Dl. consilier Bălăeţ Dumitru: A fost o linie trasă rapid seara repede ca să gate, că
veneau sărbătorile.
Dl Ilie Botgros: Nu v-a băgat nimeni în seamă.
Dl viceprimar: O să facem o adresă la ei pentru că lucrările nu sunt finalizate.
Dl Adrian Albescu: Eu pot să ies şi pe parte aia, că eu stau în capătul celălalt, da
cine vrea să meargă la Petroşani să vină până la pomul cu lalele?.
Dl Ilie Botgros:Păi mi se pare corect
Dl Adrian Albescu:Dacă eu am fost acolo şi era poliţia acolo şi mi-am dat seama
că e linie continuă şi o trebuit să plec catre Vulcan.
Dl Ilie Botgros: Domnul viceprimar, domnule preşedinte am şi eu o intervenţie.
Ieri am aflat cu stupoare că gunoaiele de la tzukor, de acolo din fosta staţie de microbuz
se strâng acum între colonie 36 şi 38 şi 30 şi 32. Este, nu ştiu, cu totul ilegal din punct
de vedere al respectării sănătăţii populaţiei şi al mediului.
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Dl viceprimar:Domnul Ilie dacă tot m-aţi provocat.
Dl Ilie Botgros:Nu v-am provocat, eu vă spun ce am aflat ieri.
Dl viceprimar:Ţineţi minte cum se făcea salubrizarea cumva în oraşul Aninoasa?
Dl Ilie Botgros:Nu era gunoiul băgat între colonii.
Dl viceprimar:Ţineţi minte că se arunca la subsolul blocului, pe timpul
dumneavoastră, şi s-au blocat subsolurile.
Dl Ilie Botgros:Domne nu mai suntem în anul 2000 suntem în anul 2018.
Dl viceprimar:Lasă-mă, te rog, să îţi dau răspunsul.
Dl Ilie Botgros:Întotdeauna îmi reproşaţi ce am făcut eu şi ce n-am făcut, nu
domne, suntem acuma.
Dl viceprimar:Domne vreau să îţi spun, lasă-mă să îţi dau răspunsul cum vreau
eu.
Dl Ilie Botgros:Avem taxă de salubritate, trebuie să faci serviciu de
salubritate.Una din probleme. Şi a doua problemă dacă nu vreţi şi mă tot ameninţaţi cu
ce n-am făcut eu bine şi rău, eu doresc să vă spun şi eu adevărul, că împreună cu
ceţăţenii vom face petiţie la protecţia, la Casa de sănătate publică la Deva şi voi face şi
la Garda de Mediu şi cu asta am terminat, dacă nu vreţi să pricepeţi şi cetăţenii ăştia au
dreptul să trăiască nu în mizerie, eu nu le-am pus gunoiul lângă uşa chiar dacă a stat 2
săptămâni de zile acolo.
Dl viceprimar: Nu domne îl aruncau pe unde puteau.
Dl Lucian Corlan:V-am propus reprezentantul consiliului la Pregoterm.
Dl viceprimar: Deci eu vă spun că adevărul uneori doare.
Dl Ilie Botgros: Adevărul ăsta este astăzi.
Dl viceprimar:Domne noi producem gunoi atâta cât ne permitem noi şi dacă
gunoiul nostru miroase, asta este, o să găsim o soluţie, am mai discutat situaţia
containerelor amplasate in Tzukor că degajă miros când e cald şi este adevărat, asta
înseamnă un efort financiar să facem alte rampe sau zone unde să depozităm acele
containere, trebuie să pregătim infrastructura. Domne eu sunt din 2008, eu ştiu ce a fost
în oraşul ăsta.
Dl Ilie Botgros: Ce a fost domne?
Dl viceprimar: Când practic deszăpezirea drumului se făcea cum se făcea, am
ajuns să fie drumul ca un tranşeu mă confrunt cu problema, toate subsolurile de pe
timpul dumneavoastră sunt pline că s-au aruncat deşeurile menajere la subsolurile
blocurilor. Toată lumea vine la primărie „Domnu vice, domnu Sfia, mă ajutaţi?”
Dl Ilie Botgros:Bă da când o să mor eu pe cine o să...
Dl viceprimar: Asta este răspunderea pe care o duci toată viaţa, ce laşi în urma ta.
Dl Ilie Botgros: Da domne, eu am făcut multe lucruri. Eu n-am pus taxă de gunoi
ca voi, am dus gunoiul pe banii nostri.
Dl viceprimar:Ce laşi în urma ta noi, când ne-am băgat în asociaţie ne-am băgat
cu acordul consiliului local.
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Dl Ilie Botgros:Am lăsat în urma mea, să vedem voi ce lăsaţi, că m-am săturat
deja. Băi, ce facem astăzi?
Dl viceprimar:Nu „Băi”, cu mine nu discuţi cu „Băi”.
Dl Ilie Botgros:Ba da.Da cine eşti tu?Extraordinar. Hai mai lasă-mă, mă!
Dl viceprimar: Eu vreau să spun nişte adevăruri.
Dl Ilie Botgros:Adevărul ăsta este, astăzi nu faceţi serviciurile de calitate pentru
banii care îi plăteşte cetăţeanul.
Dl viceprimar:De măsurile pe care le iei tu în timul în care eşti conducător
undeva, trebuie să suporţi consecinţele toată viaţa.
Dl Ilie Botgros :Am suportat şi n-ai suportat tu.
Dl viceprimar:Păi da, da trebuie să spunem până la capăt lucrurile.
Dl Ilie Botgros :Nu domnule, asta ai spus-o un an, 2, 3, 4, 5, 6.
Dl viceprimar:N-am gătat încă cu ele, domne.
Dl Ilie Botgros :Nu? Lasă că o să gat şi eu cu voi.
Dl viceprimar:Descoperim numai capcane în tot oraşul, vrem să facem aia nu este
blocul intabulat, vrem să facem ceva să amenajăm, nu putem, domne că uite ce am
descoperit acolo. S-a înfundat şanţul ăla acolo, cum scoatem apa de acolo.
Dl Ilie Botgros: 80% din cetăţeni sunt proprietari nu mai e treaba primăriei să
facă.
Dl viceprimar:Să spunem că eu acum am descoperit cheia universului, domne, şi
am găsit soluţii la oraş după ce am fost primar 20 de ani. Ăsta este adevărul domne şi
după mine poţi să spui uite ce a făcut Sfia şi a lăsat după el şi îmi asum răspunderea
asta.
Dl Ilie Botgros :Şi eu mi-am asumat-o întotdeauna.
Dl viceprimar: Da nu încerca acuma să fugi de răspundere .
Dl Ilie Botgros: N-am fugit.
Dl viceprimar:Eu am gătat cu salubrizarea subsolurilot blocurilor.
Dna Nicolina Pop: Domnule preşedinte?
Dl Ilie Botgros:Este un fapt în 2018.
Dl viceprimar:Ce salubrizare domne, nu mai îmi spune mie de salubrizare, dacă
vreţi să contribuiţi cu ceva ca oraşul să arate bine şi ţineţi la el, mă refer la cei care s-au
născut în zona asta, să ţină mai mult, vorbiţi cu oamenii şi unde trebuie să depună
gunoiul, să nu-l mai arunce în pârâul Aninoasa.
Dl Ilie Botgros: Păi vorbeşte.
Dl viceprimar: Înainte se arunca la subsol, se arunca peste tot, hai domne să nu
încercăm să zicem că noi suntem băieţii cei mai cuminţi din oraşul Aninoasa. Domne
eu nu m-am născut aici, dar să ştiţi că am descoperit că sunteţi mulţi care, nu mai vreau
să zic nimic.Să nu începem acum să zicem că eu am fost cel mai corect, domne.
Dna Nicolina Pop: Dumnule vice, stimate coleg, eu zic că dacă de astăzi tot
sunteţi în consiliul director al Pregoterm, mă gândesc că o să găsiţi cele mai bune soluţii
ca să rezolvaţi şi problema de astăzi şi vă propun să nu vă mai certaţi.
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Dl viceprimar:Exact. Domne vino cu propunerea acolo în consiliul director, băi
Pregoterm uite ce îmi cer mie aninosenii, îmi cer ca să modificăm locul unde sunt
amplasate containerele astea că le miroase lor. Să găsim o soluţie, nu să ne certăm aici
în consiliu.
Dl Ilie Botgros:Domnu viceprimar, ce scrie în contractul semnat cu Pregotermul?
Cine face platformele pentru depozitarea gunoiului menajer, prin lege, cine are dreptul?
Dl viceprimar:Aşa am moştenit, fără platforme, o să le facem şi pe astea, domne.
O să ne facem şi platformă betonată şi închise cu porţi, care să se închidă, să nu le mai
deschidă câinii, o să le şi acoperim dacă este nevoie să nu mai plouă să crească tonajul
la gunoaie, o să le facem şi pe astea, domne.
Doamna consilier David Olivia: Sunt convinsă că o să le faceţi, pentru că noi toţi
plătim gunoiul.
Dl viceprimar: Să nu încep cu toate, că am o listă în cap de nu îmi încape nici în
cap.
Dl Ilie Botgros: Şi eu am, stai liniştit.
Domnul preşedinte de şedinţă: Bun, putem continua?Mai are cineva, ceva?
Trecem la punctul următor?
Dl viceprimar: Dă să mă împac cu domnul Ilie că a fost domn şi nu m-a lăsat să
ies primar în 2008 şi am ieşit la pensie, mulţumesc domnule Ilie.
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,
31.01.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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