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PROCES-VERBAL
LA DATA DE 18.10.2017 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. Bălăeţ Dumitru, dl. Botgros Ilie,
dl. Corlan Lucian, dna. David Olivia, dna Pop Nicolina, dl. Presecan Nicolae, dl. Vrabely
Bela, dl. Vlaşin Viorel, dl. Vlaşin Petrea Laurenţiu, dl. Sfia Ion, şi popune să se supună la
vot  procesul verbal de la şedinţa anterioară. 

Convocarea la şedinţă s-a făcut prin dispoziţia primarului nr. 368 din 13.10.2017.
Se  supune  la  vot  procesul  verbal  al  şedinţei  anterioare,  fiind  aprobat   cu

unanimitate de voturi, respectiv 12.
Se trece la votarea ordinii de zi care a fost suplimentată cu un număr de patru

proiecte de hotărâre, aceasta fiind aprobată cu unanimitate. 

Domnul preşedinte de şedinţă dă citire primului proiect de pe ordinea de zi privind
aprobarea  vânzării prin negociere directă a imobilului – apartament , în suprafaţă utilă de
34.93  mp,  situat  în  Aninoasa,  str.Libertatii,  nr.40,  ap.13,   jud.Hunedoara,  doamnei
Nastasiu Oana-Gabriela acesta fiind aprobat  cu unanimitate de voturi, respectiv 12.

Domnul preşedinte de şedinţă dă citire celui de al doilea proiect de pe ordinea de zi
privind modificarea destinatiei excedentului bugetului local al anilor precedenţi.

Domnul viceprimar Sfia Ion explică că este vorba de banii rămaşi de la guvern
pentru inundaţii, o sumă neutilizată, care nu poate fi restituită din secţiunea de dezvoltare
ci din funcţionare. 

Ia cuvântul doamna consilier David Olivia care întreabă de ce nu s-au utilizat.
Domnul secretar explică că prin Hotărârea de Guvern s-a acordat suma estimată

pentru acoperirea pagubelor. Ulterior, pe măsură ce s-au făcut devizele pe fiecare străduţă
a rezultat o diferenţă, valoarea fiind mai mică, şi mai mult oricum nu se putea.

Domnul viceprimar Sfia Ion afirmă că era bine dacă îi utilizam pe toţi.
Nemafiind  alte  discuţii  se  supune la  vot  proiectul  de hotărâre  fiind  aprobat  cu

unanimitate de voturi, respective 12.
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Domnul preşedinte de şedinţă dă citire celui de al treilea proiect de pe ordinea de zi

privind rectificarea bugetului local.
Domnul viceprimar explică faptul că au rămas 50 de mii lei de la DJ, s-au încasat

în plus 24 de mii lei iar pe secţiunea de funcţionare s-au încasat în plus 92.600. Acesta
explică că în varianta iniţială s-a propus construirea unui loc de joacă la Iscroni dar după
discuţiile  cu  domnul  primar  şi  cele  din  comisia  de  specialitate  s-a  decis  extinderea
conductei de gaz în sus pe Vale şi pe strada Republicii. De asemenea, a apărut necesitatea
achiziţionării unei camionete pentru ISU şi pentru rezolvarea unor probleme ale oraşului.
Acesta mai afirmă că introducerea gazului pe strada Republicii se poate face anul acesta
iar în Sus pe Vale se va face pe un proiect multianual. 

Domnul  viceprimar  explică  modul  de  utilizare  a  sumei  de  92000  după  cum
urmează:  55000  pentru  gunoi,  10000  la  serviciile  topo,  5000  pentru  sirene,  8000  să
cumpărăm lemne pentru club, 4600 pentru cumpărare scaune şi aer condiţionat la capela
din Iscroni iar diferenţa este pentru materiale şi serviciul public.

Domnul consilier Vlaşin Viorel întreabă dacă nu se pot folosi 4000 de lei pentru
renovarea sălii de forţă.

Domnul viceprimar Sfia Ion afirmă că se va mai face o rectificare şi atunci se pot
pune bani pentru sala de forţă.

Doamna  consilier  David  Oivia  spune  că  nu  se  poate  fiindcă  sala  este  dată  la
Federaţia de Tir cu Arcul.

Domnul consilier Botgros Ilie răspunde că este dată doar în administrare.
Domnul consilier Corlan Lucian afirmă că i se pare cam mare suma de 5000 de lei

pentru mutarea sirenei de la Iscroni.
Domnul viceprimar Sfia Ion explică că avem trei şi trebuie întreţinute iar cea de la

Iscroni trebuia mutată pentru că nu se afla pe o clădire a Primăriei.
Doamna Voicu Angela afirmă că nu vom utiliza 5 mii, va costa probabil mai puţin.
Doamna Bîrdea Camelia întreabă de ce nu se cumpără una nouă.
Domnul viceprimar Sfia Ion răspunde că este scumpă, şi oricum ne costă trei sute

de lei întreţinerea acestora şi nici o sumă prea mare nu poate fi pusă deoarece, dacă nu va
fi utilizată, rămâne pe dezvoltare.

Nemafiind  alte  discuţii  se  supune la  vot  proiectul  de hotărâre  fiind  aprobat  cu
unanimitate de voturi, respective 12.

Domnul preşedinte de şedinţă dă citire celui de al patrulea proiect de pe ordinea de
zi  privind  aprobarea   vânzării  prin  negociere  directă  a  imobilului  –garsoniera  ,  în
suprafaţă  utilă  de  28.60  mp,  situat  în  Aninoasa,  str.Libertatii,  bloc  G,  ap.8,
jud.Hunedoara, domnului Butacel Claudiu .
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Domnul viceprimar Sfia Ion explică că este vorba de solicitarea unui cetăţean care
doreşte cumpărarea unei locuinţe pe care o avea în chirie, există raport de evaluare, şi
este un lucru bun pentru bugetul local, crescând veniturile.

Nemafiind  alte  discuţii  se  supune la  vot  proiectul  de hotărâre  fiind  aprobat  cu
unanimitate de voturi, respective 12.

Domnul preşedinte de şedinţă dă citire celui de al cincilea proiect de pe ordinea de
zi privind revocarea Hotărârii Consiliului local al orasului Aninoasa  nr.39/2017.

Domnul viceprimar Sfia Ion afirmă că este vorba de hotărârea prin care a fost scos
la licitaţie Căminul de la Iscroni şi după ce a fost scos extrasul de carte funciară ne-am
dat seama că nu suntem noi proprietari ci Statul roman, noi avându-l doar în administrare
şi până la clarficarea situaţiei trebuie revocată hotărârea şi nu poate fi ţinută licitaţia.

Domnul consilier Botgros Ilie afirmă este în mod cert al nostru.
Doamna consilier Pop Nicolina întreabă cum a fost concesionat înainte.
Domnul secretar răspunde că tocmai de aici vine nedumerirea pentru că la data

respectivă pe extrasul de carte funciară apăream ca proprietari.
Domnul viceprimar Sfia Ion dă citire extrasului de carte funciară.
Domnul consilier Botgros Ilie afirmă că sigur este o greşeală de la Cartea Funciară,

pentru că nu se putea face reabilitarea din 2002 pe fonduri de la Banca Mondială dacă nu
eram proprietari.

Nemafiind  alte  discuţii  se  supune la  vot  proiectul  de hotărâre  fiind  aprobat  cu
unanimitate de voturi, respective 12.

Domnul preşedinte de şedinţă dă citire celui de al şaselea proiect de pe ordinea de
zi aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Extindere
reţea de distribuţie gaze naturale în oraşul Aninoasa, str. Libertăţii nr. 85 – nr. 145 ”

Domnul  viceprimar  Sfia Ion explică că este  vorba de extinderea reţelei  a  cărei
capăt  este  acum la  primărie  până  la  ultima  colonie.  Acum se  aprobă  indicatorii  dar
investiţia fiind mare se va face pe un proiect multianual, o parte din sumă fiind suportată
de către Delgaz.

Ia cuvântul domnul consilier Corlan Lucian care afirmă că iar persoanele situate
mai sus de colonia 145 sunt private de o utilitate deşi sunt persoane care plătesc foarte
mult impozit.

Domnul viceprimar Sfia Ion răspunde că la colonia 145 era cel mai departe unde
apărea primăria ca proprietar.

Ia cuvântul doamna consilier David Olivia care întreabă dacă există vreo indicaţie
din care să rezulte că starea tehnică a coloniilor permite  introducerea gazului  şi  dacă
există un grup de proprietari care doresc introducerea gazului nu devine avantajos pentru
cei de la Delgaz să facă extinderea.
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Domnul viceprimar Sfia Ion răspunde că în funcţie de numărul de consumatori
aceştia contribuie cu aproximativ 40 de mii.

Doamna consilier David Olivia afirmă că nu i se pare corect ca cei care au locuinţe
în chirie să benficieze  de tot şi cei care sunt proprietari şi plătesc impozite nu beneficiază
de nimic.

Domnul consilier Botgros Ilie afirmă că primarul, prin Asociaţia Oraşelor, ar trebui
să ceară modificarea legii gazului în sensul că poţi să le faci şi la privaţi, modificare pe
care să o susţină la o întâlnire cu Ministerul Economiei.

Doamna consilier David Olivia afirmă că i  s-ar părea corect să facă extinderea
Delgaz şi în zona unde locuieşte dânsa pentru că sunt mai multe persoane care ar dori
introducerea gazului.

Domnul viceprimar Sfia Ion răspunde că dacă pe strada Republicii, nu a prezentat
interes pentru ei, se îndoieşte că vor face.

Nemafiind  alte  discuţii  se  supune la  vot  proiectul  de hotărâre  fiind  aprobat  cu
unanimitate de voturi, respective 12.

Domnul preşedinte de şedinţă dă citire celui de al şaptelea proiect de pe ordinea de
zi aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Extindere
reţea de distribuţie gaze naturale în oraşul Aninoasa, str. Republicii”

Domnul viceprimar Sfia Ion afirmă că s-a adus în discuţie şi mai devreme, este
vorba de traversarea atât a drumului cât şi a pârâului pentru a ajunge la nr. 18 pe strada
Republicii.

Nemafiind  alte  discuţii  se  supune la  vot  proiectul  de hotărâre  fiind  aprobat  cu
unanimitate de voturi, respective 12.

Domnul viceprimar prezintă raportul privind realizarea măsurilor de prevenire şi
combatere a marginalizării sociale în trimestrul 3 anul 2017

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,
          18.10.2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ   SECRETAR
                                                                                JR.GHEORGHE SIMION-NELU
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