
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA     
_________________________________________

PROCES-VERBAL
LA DATA DE 31.05.2018 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.  154 din
25.05.2018.
      Se supun la vot procesele verbale ale şedinţelor anterioare, fiind aprobate
cu unanimitate de voturi, respectiv 13.

Dl  Viorel  Habian:  Aveţi  obiecţii  la  redactarea  procesului  verbal?
Supunem la vot procesul verbal. Mulţumesc. Pentru astăzi avem un proiect
de  hotărâre  şi  punctul  2  întrebări,  interpelări.  Mai  este  altceva  domnul
primar?

Dl primar: Nu.
Dl  Viorel  Habian:  Punctul  1  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea

contului de execuţie bugetară, a bugetului local al oraşului Aninoasa anul
2018. Doamna contabilă?

Dna Angela Voicu: Execuţia pe trimestul 1 se încheie cu un excedent pe
secţiunea de funcţionare publică de 721.000 de lei şi pe dezvoltare  de 12.000
de lei. Nu avem plăţi restante, veniturile sunt mai mari decât cheltuielile.

Dl Viorel Habian: Stam mai bine ca Guvernul.
Dl primar: Încasările întotdeauna pe trimestrul 1 sunt mai mari. Oricum

faţă  de alţi  ani  stăm foarte  bine,  faţă  de 2016-2017 am dublat  veniturile.
Făceam venituri proprii 6 miliarde acum am 12 miliarde.

Dna Angela Voicu: Din 2017 a intrat şi salubrizarea.
Dl primar: Dacă acum ne apucăm de somaţii, tot ce îi peste 200 de lei,

executări, o să se adune bănuţi şi vedem pe urmă unde punem şi ce facem cu
ei. Numa să îi adunăm.

Dl Viorel Habian: Domnii consilieri, cine doreşte?
Dl  viceprimar:  În  cadrul  comisiei  noi  am  dat  aviz  favorabil,  s-au

respectat prevederile bugetare.



Dl Viorel Habian: Supunem la vot proiectul?
Dl viceprimar:  Cine vrea să afle  mai  multe  poate accesa platforma e-

licitaţie şi  acolo să  vadă că totul  e transparent,  toate achiziţiile,  tot  ce se
cumpără se cumpără numai de pe SEAP.

Dl Viorel Habian: Am înţeles că se modifică legea.
Dl viceprimar:Legea da, probabil că se va modifica.
Dl Viorel Habian: Am văzut că e şi trecută de comisie. Ar fi extraordinar,

zic eu, e mult mai simplă şi rapidă.
Dl primar:  2 pixuri  şi  un creion de pe SEAP, trebuie să vină să ţi  le

aducă.
Dl Viorel Habian: Mie îmi impunea să iau de pe SEAP cazare şi masă, îţi

dai seama ce înseamnă aia? Să te duci în deplasare şi  să iei de pe SEAP
cazare şi masa.

Dl viceprimar: Dacă găseşti mai ieftin, nu poţi, că aia nu ştiu să lucreze
cu  SEAP-ul.

Dl Viorel Habian: Sau nu vrea. Votăm pe articole. Articolul 1. Cine este
pentru? Articolul 2? 3? 4? Per total proiect? Mulţumesc.

Se aprobă proiectul de hotărâre cu unanimitate de voturi respectiv 13.

Dna Angela Voicu:  Pentru contul de execuţie orice cetăţean interesat,
este  transparenţăbugetară.ro  şi  acolo  deocamdată  se  încarcă  conturile  de
execuţie  şi în scurt timp o să fie toată situaţia financiară şi toate raportările
noastre  pe transparenţă bugetară din toate instituţiile. Dacă mă interesează
de o primărie contul de execuţie, balanţă, bilanţ în scurt timp o să le avem pe
toate.

Dl primar: Atunci nu mai sunt suspiciuni, intri şi vezi.
Dl viceprimar: Ce o să urmeze, sunt intabulările cu gazul. Dacă vor veni

toţi odată şi vor să îşi tragă gazul şi nu avem intabulări, o să trebuiască să
vedem la rectificare.

Dl Bela Vrabely:Cu stadionul jos, m-a oprit lumea să mă inrebe de ce nu
se coseşte stationul să poată copiii să meargă să se joace fotlal. Că nu le da
voie.

Dl primar: Pe un sfert de teren e cosit, se poate merge.
      Dl Bela Vrabely:Cică nu le-a dat voie să între.

 Dl primar: Acum nici nu se poate, dacă vor la 3 mă duc să joc fotbal. Nu
stă nimeni acum să..

Dl Bela Vrabely: A două problemă. Cu capela, nu putem să mergem într-
o zi? Mirela mă opreşte că pică ţiglele. Nu luăm tigelele, le punem în pod.
Poate doamne fereşte pică la cineva o ţiglă în cap. Sa mergem 3-4 inşi, nu le
luam le pune in pod.

Dl  primar:  Când  ai  luat  ţiglele  alea  în  2-3  luni  pică  zidul.  Acum să
vedem. Că banca Transilvania a cumparat acţiunile de la Bancpost şi la ăştia
poate gasim inţelegere cumva.



Dl Nicolae Presecan: Acolo e o problemă pentru toata lumea.
Dl Bela Vrabely: E o problema aici la gunoi, am zis că punem BCA, e

plin cu gunoi, miroase. Iau eu 50 de bolţari numa să închidă.
Dl primar: Şi culmea că îţi împuie capul ăia care aruncă.
Dl Bela Vrabely:Eu stiu, da..
Dl primar: Ştiu exact cine şi cum..
Dna Olivia David: Da de ce nu ii spuneti, domne da cine a aruncat acolo?
Dl Bela Vrabely: Am facut poze cu cine aruncă.
Dl primar: Adevărul e că trebuie scos tot din centrală, zidite zidurile şi

uşile.
Dl  Nicolae  Presecan:  Acolo  îţi  trebuie  un escavator  să  scoţi  tot  ce  e

acolo.
Dl primar: Trebuie să mergem o trupa, Luci poate să facă o acţiune.
Dna Olivia David: Da Luci e gunoierul?
Dl Bela Vrabely: Trebuie inchis tot cu BCA si prin spate scos.
Dl  Lucian  Corlan:Eu am participat  la  curăţarea pârâului,  cred  că mai

mult  de un km, la a doua actiune a participat si  domnul primar, ar trebui
pentru constientizarea populatiei sa facem niste afise prin care să anunţăm
populaţia că este hotararea 36 şi 45 din 2010, prin care populaţia, cel putin
zonele private, este obligată să işi cureţe vegetaţia şi  să aibă curat în faţa
proprietatilor.  Ii  destul  de  greu  sa  ii  constientizam si  pe  urma  trebuie  sa
trecem la niste masuri concrete, conform hotărârii. Domnu primar, de ziua
copilului ce intentionati sa faceti?

Dl primar: Traditionalul foc de tabara, nu poti fără. Am înteles că voiau
şi sus pe vale, dar dacă facem sus la mină şi vin acolo toţi.

Dl  Lucian  Corlan:  Si  intentionati  sa  dati  ceva  pentru  copii?  Ceva
pachete?

Dl primar: Da intentionăm, numai sa vedem ce strangem. Bani nu avem
prevazuti pentru treaba asta.

Dl Lucian Corlan: Tocmai de asta intrebam.
Dl primar: Cine vrea.. Eu de exemplu pun 10 milioane, doamnu vice 5.

Daca doriti câte 100 de lei fiecare.
Dl Lucian Corlan: Eu am participat anul trecut la Petrosani, la o actiune

de genul asta de ziua copilului, de vorbit a vorbit consiliera personala, asa
penibil mi sa parut. Mi-ar fi placut cu niste jocuri, activitati sportive.

Dl primar: Pentru asta trebuie niste diplome.
Dna Camelia Bîrdea: Asta au facut copiii de la scoala.
Dl Lucian Corlan: Pai primarul a fost in faţa la primărie.
Dna Camelia Bîrdea: Pai normal că, colaboreaza cu primaria.
Dl Lucian Corlan: Mi-ar fi placut ca de ziua copilului copiii sa fie bagati

in niste activitati. Dar tinaând cont că nu sunt posibilitati, eu sunt de acord sa
pun 100 de lei pentru copilasi. La anu ar fi bine sa prindem niste bani in
buget pentru actiunea asta.



Dl viceprimar:Da, cred ca asa ar trebui.
Dl primar: Aţi văzut când faci bugetul la început de an, acolo ar trebui

prins ..nu avem bani..Uite scarile la cimitir.
Dl Bela Vrabely: Speram ca pana pe 1 noiembrie sa fie facute si alea.
Dl primar:  Cimitirul, teren pentru cimitir la iscorni.
Dna Olivia David: S-au facut destule, nu mai speraţi atât, niste scari, o să

le faca si pe alea.
Dl Nicolae Presecan: Acolo merge toata lumea.
Dl  primar:  Acum trebuie  sa  fi  chiar  rautacios  sa  zici  ca  nu s-a  facut

nimic.
Dl Nicolae Presecan: S-a facut, dar acolo e ceva vizibil.
Dl Laurentiu Vlaşin: Pot sa pun si eu doua întrebări? Daca se poate.
Dl primar: Da.
Dl  Laurentiu  Vlaşin:  Cu,  cupa  Aninoasei  sau  cupa  Lup Ionel,  o  mai

organizam sau?
Dl primar: Da, numai sa vina fraţii Lup.
Dl Laurentiu Vlaşin: Pai eu ziceam sa facem sa fie cupa Aninoasei nu

neaparat sa ţină de cupa Lup Ionel, dacă ei nu mai vin.
Dl primar: Pai acum daca nu vin, o facem noi.
Dl Laurentiu Vlaşin: Şi altă denumire cupa orasului Aninoasa.
Dna Camelia Bîrdea: Probabil o sa sponsorizeze şi ei cu ceva şi să vină şi

primaria cu partea ei.
Dl primar:Pai de sponsorizat ei ce au facut pana acum? Au dat de băut, in

rest?
Dna Camelia Bîrdea: E, au mai dat niste baxuri de bere, cupe, au mai dat.
Dl primar: Cupele noi le-am dat, premiul 1, 2 si 3, diplomele, noi le-am

dat.
Dl Laurentiu Vlaşin: Ei spun invers. Că ei fac. Ei si lumea asa spun.
Dl primar: Pai atunci vorba ta, ne separam. Facem cupa orasului si ei sa

faca ..
Dl Laurentiu Vlaşin: Si o alta intrebare, cand va ajunge gazul si la mine

la bloc? La blocul F.
Dl primar: Trebuie sa vină să pună cutiile.
Dl Laurentiu Vlaşin: Trebuie sa faca subtraversarea.
Dl primar:Ma rog, aia cat e.Odata o face.
Dl Laurentiu Vlaşin: Pai stiu, da a trecut jumatate de an.
Dl primar:Am dat autorizatiile de construtie, tot, dar nu stiu, acum nu le

mai stiu pe fiecare in parte dar e dat tot ce trebuie.
Dl viceprimar: Trebuie sa dea enel-ul solutia finala.
Dna Camelia Bîrdea:Da le-a dat solutia.
Dl viceprimar:Da si asteapta sa dea comanda de lucru la firma care a

castigatat  licitatia.
Dna Camelia Bîrdea: Important e ca iau banii.



Dl primar: Iau prea multe lucrari si nu fac fata, ca sunt 2-3 firme.
Dl Laurentiu Vlaşin: Presimt ca si anul asta tot cu calorifer.
Dl primar: Nu, nu.
Dl Viorel Vlaşin: Domnul primar, cu gardul ala viu de la intersectie.
Dl primar: A fost aici si a spus ca il taie.
Dl Viorel Vlaşin: Trebuie vorbit, ca ati vazut, toti care vin de la Aninoasa

jumate ies in drum.
Dl primar: Ma mir, ca de 2-3 zile a zis că îl tunde.
Dna Olivia David:Nu trebuie să îl scoată, trebuie să îl tundă.
Dl primar:Nu, păi a zis că îl tunde.
Dna  Olivia  David:  Domnu  primar,  aş  dori  să  ne  informaţi  şi  pe  noi

despre activitatea dumneavoastră, să mai ştim şi noi câte ceva.
Dl  primar:  Ce să  zic,  facem executări  silite,  planuri  pentru intabulare

terenuri, staţii de autobuz tot activitatea curentă a primăriei.
Dna Olivia David: Nimic deosebit.
Dl primar:Umblăm la licitaţie la drumuri, am trecut de partea de DUAE

acum urmează oferta financiară şi tehnică. Să câştige firma câştigătoare şi să
se apuce de lucru. La bloc acum ne-au repartizat 128 000 lei, foarte puţin,
constructorul a spus că vine să se apuce, numai să vină contractul, e trimis de
vinerea  trecută.  Când  ajunge  îl  semnăm  şi  dăm  ordinul  de  începere  al
lucrărilor. În 2-3 săptămâni nivelează, sapă fundaţia şi aştia sunt banii. Ne dă
factura,  o  trimitem  la  Bucureşti,  decontează  banii  şi  la  rectificare  atunci
putem să mai cerem 15-20 miliarde, cât consideră cât consideră că pot să
cheltuie până în decembrie. Deci cu blocu merge, cu licitaţia merge, cu gazul
mai avem un pic şi ajungem să facem racordul, punem sub presiune. În rest
cam atât până la rectificare sa vedem ce bani mai primim şi ce mai avem din
economii, din excedent pe urmă tot noi ne întâlnim şi stabilim priorităţile.

Dna Olivia David: Intabulările se făceau gratuit.
Dl primar: Aia cu cadastru, am făcut şi noi. Era un program la OCPI-ului

prin care făceau pe extravilan şi am laut legatura cu o grămadă de topografi,
nu vine nimeni.Cost 6-7 lei/ parcelă.

Dna Olivia David: Nu numai extravilan, s-au făcut şi intravilan.
Dl primar: Petroşaniul au făcut pe banii lor.
Dna Olivia David: Nu vorbesc de primării, vorbesc de persoane fizice.
Dl primar: Persoane fizice nu.
Dna Olivia David: Domnul primar, dumneavoastră  ştiţi că eu nu vorbesc

aiurea.
Dl Lucian Corlan:  Ştiu că am ridicat problema anul trecut referitor la

program, a fost cu termen de aplicare.
Dna Camelia Bîrdea: A fost cu termen, dacă nu ştii asta este şi eu am

plătit tot ce am intabulat.
Dl primar: Program pentru intravilan?



Dna Olivia David: Da. Deci dacă nu aveai casa trecută în cartea funciară
făceai  o lucrare  stereo 70 de către o persoană autorizată,  cu declaraţii  de
vecinătate depui la cartea funciară şi în termen de 5 ani erai intabulat.

Dl primar: Asta e altceva, a fost până anu trecut. Am auzit şi eu când s-a
terminat, că şi eu aveam.

Dna Olivia David: Eu ştiu de mult de treaba asta, dar nu ştiam un termen.
Dl primar:Acum este programul ăsta naţional cu cadastrarea generală pe

extravilan şi dau preţuri în funcţie de inclinarea de pentă medie pe localitate,
aici preţul este mai mare că este panta mare în valea jiului, dar a ajuns la vreo
9 lei şi nu vrea nimeni să se bage, niciun topograf. O parcelă poate să aibă de
la 500 mp până la 10 ha, şi spun că ei iau 90 de lei şi umblu pe toţi munţii.
Că era bun şi asta, că pe urmă după extravilan probabil vine cu intravilanul,
cadastrul general. Dar până vine aşteptăm.

Dna Olivia David: Până vine în intravilan. Că extravilan există acum.
Dl primar: Există acum dar nu avem cu cine să facem. Nu vrea nimeni să

intre pe program, cei care au intrat aveau probleme cu deconturile.
Dna Olivia David:De ce nu discutaţi cu cei care au făcut evaluarea pe

valea în sus. Acolo au fost plătiţi.
Dl primar: Sunt lucrări mari astea. Adică să o iei de la Valea Ungurului

până la Strâmbuţa.
Dna Olivia David: Aaa, dumneavoastră vă referiţi la toată localitatea.
Dl primar: Da, la toată localitatea.
Dna Olivia David:Păi şi daca iei legătura cu fiecare cetăţean, doar nu e

doar primăria proprietarul.
Dl primar: Păi nu numai a primăriei, cu cetăţenii, cu tot.
Dna Olivia David: Şi aţi popularizat?
Dl primar: Păi am cerut oferte la topografi, că asta e.
Dna Olivia David: Mă rog, dar aţi popularizat în rândul cetăţenilor, că

cine nu are acte pe dealul mare poate să îşi facă acum?
Dl primar: Nu pot ei să îşi facă. Noi trebuie să accesăm fondurile astea

europene, sunt banii, dar nu vine nimeni să facă lucrarea. Noi am vrut să
accesăm.

Dna Olivia David: Nu ar cotiza fiecare să plătească topograful particular?
Dl primar: Nu..
Dna Camelia  Bîrdea:  Toată  lumea  vrea  gratis.  Câţi  s-au intabulat  din

1991 pana în 1995 când li s-au retrocedat pământurile?
Dl primar: Cam 30%. Mai sunt.
Dna Camelia Bîrdea: Sunt câţiva.
Dna Olivia David: Păi doamna Iancu ar trebui să ia legătura cu toţi, că

doar are evidenţa.
Dl primar: Nu poţi. Când aud că trebuie să plătească..
Dna Olivia David: Eee, acuma..



Dl  primar:  Nu  pot  persoanele  fizice  sa  acceseze  programele,  numai
primăriile.

Dna Olivia David: Nu ştiu dacă am înţeles bine, dumneavoastră accesaţi
programul, din programul ăsta fac parte mai multe parcele, topograful vine
pe 0 lei să faci o parcelă care sunt a lui Ion, Gheorghe, Mărie şi David. Ei
Ion,  Gheorghe,  Mărie  şi  David,  poate  să  vorbească  în  particular  cu
topograful, domne eu iţi dau bani fără să ştie primarul şi programul lui, fă-mi
şi sunt proprietar.

Dl primar: Păi nu, că dacă accesăm programul şi acceptă un topograf să
facă lucrarea...

Dna Olivia David: Asta am înţeles, că nu acceptă că e preţul mic. Dar
putem să îl susţinem noi.

Dl primar: Să mai dea un surplus omul ziceţi dumneavoastră. Dar un om
dă, unul nu dă.

Dna Olivia David: Le facem înainte, că nu sunt 1000 de oameni.
Dl primar:Haide-ţi să încercăm, dar să vedeţi câţi vor să dea bani.
Dna Olivia David: Eu nu cred că un momârlan de la Iscroni nu ar da

bani, să se ştie proprietar.
Dna Camelia Bîrdea: Doamna Mimi dar din 95 de ce nu a dat nici un

momârlan bani ca să îşi intabuleze?
Dna Olivia David: Momârlanii îşi plătesc taxele doamnă...
Dna Camelia Bîrdea: Păi ştiu..
Dna Olivia David: Uite aici e primarul să zică care momârlan din Iscroni

nu şi-a plătit taxele, în Aninoasa dacă scoatem lista sunt mulţi care nu plătesc
taxele.

Dna Camelia Bîrdea: Eu sunt sigură de asta. Chiar de aia trebuia să îşi
intabuleze, în 23 de ani, da-o încolo..

Dl  Lucian  Corlan:Nu  asta  e  problema,  există  un  program,  Camelia,
trebuie să beneficieze populaţia.

Dna Camelia Bîrdea: Da unde îi? Îi în poveşti. Actele vorbesc.
Dl primar: Este programul, am făcut solicitări la topograf, dar nu vine

nimeni.
Dna Olivia David:Personalul trebuie să discute cu oamenii, că practic aşa

am şi fost aleşi şi răspundem de zonele unde le avem fiecare. Şi venim la
dumneavoastră şi vă spunem fiecare om ce vrea.

Dl  primar:  Cel  mai  bine  altceva.  Fiecare  cunoaştem  un  topograf
autorizat. Să-i întrebăm dacă vor să se bage în program, că ei ştiu.

Dna Olivia David: Dumneavoastră trebuie să discutaţi că sunteţi şef.
Dl primar: Eu am discutat cu toţi, să nici nu audă.
Dna Olivia David: Nu mă duc eu la topograf să-l aduc la primar şi după

aia primarul cu cărămida în piept că el a făcut.
Dl primar: Nu, am vorbit şi cu prieteni şi cu necunoscuţi, i-am luat din

listă, că ne-a dat de la OCPI lista cu topografii.



Dna Camelia Bîrdea: Dacă este o lege, trebuie să îi şi oblige să vină, dacă
tot.

Dna Olivia David: Astea sunt condiţile programului.
Dna Camelia Bîrdea: Bine că pe noi poate să ne oblige să facem ceva, da

pe ei nu.
Dl primar: Ei sunt persoane fizice autorizate, nu-i poate obliga nimeni.
Dna Camelia Bîrdea: Atâta timp cât el are autorizaţie, trebuie făcută o

lege. Atunci să trimită ei, ăsta este de pe judeţul Hunedoara.
Dl primar: Să îi condiţioneze, să-i împărţim pe judeţe.Fiecare localitate

câte 2 topografi.
Dna Camelia Bîrdea: Aşa era corect.
Dna Olivia David: Eu cred că aşa, la mica înţelegere.
Dl primar: Sunt topografi care au făcut contract cu primăria, au accesat

fondurile şi când au văzut ce avem noi de lucru pe bani puţini, nu mai fac.
Au primit şi prima tranşă de bani.

Dna Olivia David Tu te duci cu declaraţia de suprafaţă şi ei pot să ţi-o
admită sau nu, îţi arată calculatorul şi ală îţi dă o anumită suprafaţă, deci au
totuşi o tehnică.

Dl Dumitru Bălăeţ:Au, da tu te duci cu suprafaţa delimitată dintr-un deal
întreg, dar tu ai un sfert.

Dna Olivia David: Păi ei au măsurat dealul.
Dl Dumitru Bălăeţ: Păi l-au măsurat, dar tu cum şti al cui e?
Dna Olivia David: Da şi eu atunci mă duc şi măsor parcela mea şi spun

că atâta este  în dealul  ălă.  Şi  toate parcelele adunate trebuie să  dea toata
parcela de deal.

Dl Dumitru Bălăeţ:Tot la topograf ajungi.
Dna Olivia David: Tot la topograf, dar nu mai plăteşti atât.
Dna Camelia Bîrdea: Una e pe hârtie şi când ajungi acolo..
Dl primar:Trebuie să bată o eroare de nu ştiu câţi cm. Şi mai sunt care

sunt intabulaţi, pe ăla nu îl mai deranjezi.
Dl  viceprimar:  Acum depinde de fiecare  cât  a  fost  de  corect,  unde e

limita.
Dl primar: Aşa că mâine la 18-19 vă aşteptăm sus la mină.
Dl Viorel Hăbian: Alte intervenţii? Declar şedinţa încheiată.
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,
          31.05.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 CONTRASEMNEAZĂ   SECRETAR
                                                                           JR.GHEORGHE SIMION-NELU


