ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
_________________________________________
PROCES-VERBAL
LA DATA DE 20.02.2018 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. 78 din
14.02.2018.
Se supun la vot procesele verbale ale şedinţelor anterioare, fiind aprobate
cu unanimitate de voturi, respectiv 12.
Dl Adrian Albescu:Pentru şedinţa de astăzi avem 7 puncte pe ordinea de
zi.Domnu primar dacă aveţi ceva în plus?
Dl primar: Nu.
Se supune la vot ordinea de zi care este aprobată cu unanimitate de voturi
respective 12.
Se dă citire primului proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei
unităţilor de învăţământ care funcţionează pe raza oraşului Aninoasa în anul
şcolar 2018-2019 şi se dă cuvântul domnului primar.
Dl primar: Da, după cum ştiţi în fiecare an trebuie să aprobăm reţeaua
unităţilor de învăţământ care funcţionează pe raza oraşului Aninoasa, pentru
aprobarea acestei reţele este necesar obţinerea avizului de la Inspectoratul şcolar
pentru reţeaua şcolară respectivă, avizul ăsta conform presupune anumite criterii
care sunt prevăzute în legea învăţământului, număr de elevi, mă rog, o grămadă
de prevederi care trebuie să le îndeplinească şcoala respectivă, în cazul în care
şcoala respectivă nu îndeplineşte aceste criterii se poate ajunge până la radierea
personalităţii juridice a acestei şcoli, nu-i vorba neapărat de Aninoasa, în
general şi se poate lipi la o alta unitate juridică cu altă şcoală cu personalitate
juridică, unitatea de învăţământ respectivă îşi pierde personalitatea juridică, la
noi, în cazul nostru nu este necesar, avem cele 2 unităţi şcolare, avem unitatea
şcolară cu personalitate juridică, Şcoala Gimnazială ”Sfânta Varvara” din
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Aninoasa din Strada Şcolii numărul 1 şi mai avem unitatea de învăţământ
structură Şcoala Gimnazială Iscroni cu grupele respective fără personalitate
juridică. Acum la şcoala de la Iscroni avem o problemă datorită faptului că sunt
câteva clase care funcţionează cu 3 copii, cu 5 copii, salariile profesorilor
trebuie plătite intergral, că profesorul ală vine la clasă, salarile sunt destul de
mari, noi primim o sumă pe cap de elev care trebuie să îţi ajung pentru
desfăşurarea procesului de învăţământ la şcoala respectivă, pentru salarii mă
refer, partea de material mai contribuie şi consiliul local pentru curent, încălzire,
mă rog, materiale pentru igienizarea şcolilor şi aşa mai departe. Noi nu ne
încadrăm, depăşim costul standard pe elev şi altă soluţie pentru ca să primim
avizul conform nu era altă soluţie decât comasarea claselor de la Şcoala
Gimnazială Iscroni şi ciclu 2 să vină să facă la Aninoasa, altfel nu primeam
avizul. În rest, noi practic trebuie să aprobăm doar structura care cu
personalitate juridică care-i fără personalitate juridică, rămâne tot aşa cum a
fost.
Dl Ilie Botgros: Dacă îmi permiteţi domnule preşedinte. Domnu secretar
ce se întâmplă dacă nu votăm acesc proiect de hotărâre?
Dl secretar:Nu avem aprobată structura pentru 2018-2019.
Dl Ilie Botgros: Ce se întâmplă mai departe?
Dl secretar:În fapt…
Dl primar:Se poate duce până la dizolvarea pesonalităţii.
Dl secretar:Depinde cum apreciază cei de la inspectorate.
Dl Ilie Botgros: Deci punctul meu de vedere este următorul, Ministerul
Învăţământului restructurează învăţământul cu aprobarea Consiliului Local,
pentru că noi, înafară de întreţinere, pentru că sunt ale noastre clădirile, sunt în
inventarul nostru, noi cu învăţământul nu mai avem nici o treabă şi eventual
dacă mai dam nişte burse sociale şi dacă asigurăm transportul la cadrele
didactice că a rămas tot la noi prin Legea bugetului, n-am verificat, dar
discutăm la buget. Deci situaţia este delicată pentru Iscroni, pentru că acuma
domnul primar are dreptate şi nota de fundamentare e corectă şi ce a prezentat
conducerea şcolii la fel, pentru că întradevăr la Iscroni nu mai sunt copii, sunt
din ce în ce mai puţini şi costul per elevi nu a crescut, a rămas la valoarea de
când a început, de vreo 4 ani de zile şi normal că nu se încadrează Inspectoratul,
nu se incadrează în fonduri de salarii la nivel de Inspectorat şi implicit la noi la
şcoală pentru că asta este, cu cât ai copii mai mulţi cu atât ai bani mai mulţi, cu
cât ai copii mai puţini cu atât ai bani mai puţini că dacă pleacă costul per elevi,
pleacă după elevi, dacă un copil de la noi se mută la Petroşani între semestre din
semestrul 2 banii merg acolo, iau de la noi şi merg dincolo, deci sincer vă spun,
mă doare sufletul că închidem, şcoala la Iscroni v-a funcţiona cu 2 clase
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simultane şi s-ar putea domnu primar să avem surprize să nu mai avem copii la
anul, la toamnă.
Dl primar: Păi da, da ce să facem noi?
Dl Ilie Botgros: Bine, n-au ce să facă elevii, acum nu pot să fiu împotriva
legii, mi se pare corect, totuşi, e responsabilitatea noastră, ne trezim că vine
unul din părinţi să zică ”Bine mă că aţi aprobat să nu mai facă şcoală la Iscroni”
Dl primar: Fac o precizare, noi aprobăm numai reţeaua, că asta e cu
personalitate juridică şi aia e arondată.
Dl Ilie Botgros: Asta a fost întotdeauna, din 2010 de când a vrut să
închidă şcoala Iscroni vă aduceţi aminte că eraţi secretarul oraşului Aninoasa,
atunci ne-am luptat să nu se închidă şi am reuşit numai schimbând, neavând
personalitate fiind arondată, deci din acest punct de vedere nu e nici o problemă.
Dl primar: Numai că nu erau în situaţia de acuma.
Dl Ilie Botgros:Da acum suntem într-o situaţie delicată şi aş întreba şi
colegii care fac parte din consiliu de administraţie a şcolii dacă s-a discutat în
consiliu de administraţie treaba asta şi la ce concluzie s-a ajuns, pentru că o să
vedeţi dumneavoastră inclusiv dumneavoastră nu eu neapărat, dumneavoastră
mai mult că staţi la Iscroni şi cei care sunteţi din Iscroni să avem reproşuri că
noi închidem şcoala Iscroni, că mulţi o să zică că voi aţi votat, deci la asta mă
refer, că eu nu pot să fiu împotriva legii trebuie să fiu nebun, dar nu mi se pare
corect, e aşa cam cu ocolişuri, ştiţi, scoatem castanele din pod dar şi cu mâna in
Consiliul Local, într-un fel, vis-à-vis de reducere pentru că până la urmă asta
doare pe toată lumea, că se restructurează.
Dl primar: Dar numai hotărâre nu specificăm nici unde că se reduce sau
că nu se reduce.
Dl Ilie Botgros: Avem acolo din ce e formată structura de la Iscroni două
clase simultane, scrie negru pe alb.
Dl primar: Da, dar dacă nu primeam avizul conform si se desfiinţa de tot?
Atunci era mai…
Dl Ilie Botgros:Nu putea să o desfiinţeze de tot, că tot trebuia să ne
întrebe pe noi de sănătate.
Dl primar: Păi trebuie, dar e paradoxal, de exemplu dacă avem 5 copii în
toată şcoala, cum să funcţionezi? Nu ai cum, pentru că îs cheltuieli foarte mari
de întreţinere, de salarii.
Dl Ilie Botgros:Cheltuieli oricum sunt, domnule primar, pentru că nu o să
dăm căldură numai în două clase când dăm căldură dăm în toată şcoala.
Dl primar:Păi acum o să se mai reducă în alealalte.
Dl Ilie Botgros: Păi o să se mai reducă, da trebuie să dăm în toată. Şi
oricum trebuie să dăm, că dacă nu dăm, se duce dracu de tot.
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Dl primar:Eu aş vrea să facem nişte demersuri, să vedem dacă am putea
să putem să prindem de la toamnă nişte clase de şcoală profesională pe meserii,
pentru că dacă tot..
Dl Ilie Botgros: Uite aici dau şi eu concur din tot ce ştiu şi toate relaţiile
care le am şi poate facem şcoală profesională vreo 2-3 clase, suntem boieri,
măcar şi ei restructurează dau au şcoli profesionale, au seral, au liceu câte clase
mai au şi merg înainte, altă şansă nu avem, da, atât am avut, să ne lămurească
domnu secretar dacă păţim ceva.
Dl secretar: Apropo, dacă îmi permiteţi, de clase profesionale noi am
încercat şi o să încercăm în continuare să depunem un proiect pe POCU, special
pentru treaba aceasta, cu clase profesionale. Una dintre condiţii îi aprobarea
reţelei şcolare pe anul respectiv, anul trecut când am depus ne-a cerut reţea
şcolară.
Dl primar:Oriunde mergi îţi trebuie reţeaua şcolară aprobată, dacă nu o ai
aprobată nu stă nimeni de vorbă cu tine.
Dl Nicolae Presecan: S-o discutat şi în consiliu la şcoală această
problemă, e o problemă pentru că îşi pierd locurile am înţeles 2 cadre didactice
de la clasele 1-4 dar, dacă de la judeţ au trimis această informare precum că nu
mai poate să susţină financiar pentru că nu sunt copii, normal că nu au ce să
facă. Au fost deacord şi învăţătoarele care până la urmă pleacă, le-au găsit ore la
alte şcoli şi no asta e situaţia. Nu e numai la noi în Aninoasa, e pe toată ţara.
Dl viceprimar: Totul pleacă de la finanţare.
Dl primar: 1200 de şcoli sunt în..
Dl Ilie Botgros: Şi n-au căzut de acord, domnule consilier, s-a făcut dosar
de evaluare pentru fiecare cadru didactic şi în funcţie de punctajul pe care l-ai
făcut, cine are cel mai puţin pleacă nu vrea nimeni să plece. Şi eu doresc să vă
spun că dacă nu se face simultan pleacă încă 2, că o să aducem toţi copii care
sunt acolo, îi aducem aici şi încă 2 profesoare mai pleacă. Pentru că asta este,
şituaţia e delicată, pentru noi ca şi cetăţeni a localităţii ca şi consilieri e delicată
pentru că unde e lege nu-i tocmeală şi dacă vrem noi şi dacă nu vrem, tot dracu
ală e, o să zică dă tu primărie salariile şi cu 5 copii ţine-ţi clasa, da dă tu banii.
Dl Adrian Albescu: Altcineva? Putem supune la vot?
Dl Lucian Corlan: Din puctul meu de vedere nu este nimeni vinovat că,
copiii au scăzut, proiectul este destul de bine fundamentat. Şcoala de la Iscroni
rămâne arondată la Şcoala Generală ”Sfânta Varvara” din Aninoasa, care este
persoană juridică autorizată, adică este ok.
Dl Adrian Albescu: Putem supune la vot proiectul de hotarâre?
Dl primar: Evident.
Dl Adrian Albescu: Pe articole. Articolul 1? Cine este pentru? Articolul
2? Împotriva? Articolul 3? Per total articole?
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Proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi, respectiv 12.
Dl. preşedinte de şedinţă Adrian Albescu: Trecem la punctul 2 şi anume
Proiect de hotărâre privind aprobarea destinaţiei excedentului bugetului local al
anilor precedenţi.Domnul primar?
Dl primar: Da, avem să aprobăm utilizarea sumei de 829,000 de lei din
excedentul bugetar la sfârşitul anului 2017 şi după cum aţi văzut în materiale
avem pe cele 2 capitole, în cadrul capitolului 70.02 avem cheltuieli neeligibile
aferente blocului de la Vulculeşti pentru care trebuie să prindem sumele care
sunt neeligibile că revin Consiliului Local, mai avem construire grădiniţă cu
program normal 2 grupe de la Iscroni la fel avem partea de cheltuieli neeligibile
care trebuie să le suportăm noi şi mai avem extinderea reţelei de distribuţie gaze
naturale în oraşul Aninoasa, pe care l-am început anul trecut şi avem contractele
semnate plus diferenţa pentru extinderea în alte zone, străzi care le mai avem,
studii de fezabilitate dali şi proiect tehnic şi documentaţiile la bloc ANL, vrem
să facem un studiu de fezabilitate să depunem încă pentru 60 de apartamente de
locuinţe dar nu ANL, aici trebuie să modificăm, tot locuinţe sociale, pentru că
ANL-ul nu subvenţionează construcţii existente, numai de la 0, dar pe locuinţe
sociale merge, se poate depune, că am vorbit la Minister şi au zis că acolo se
poate. Să facem repede un proiect, că mai este o problemă, până în cred că 30
martie începe PNDL 3 am aflat, aşa fără să vreau din altă parte şi poate putem
să punem şi noi, o să facem mai în jos, o să vedeţi că avem mai mulţi bani
alocaţi pentru anumite proiecte să putem depune să aducem fonduri
Guvernamentale sau Europene ca să nu mai cheltuim. Pe banii noştrii oricum nu
o să avem niciodată să facem lucrări de anvergură şi atunci am zis să facem un
studiu şi pentru blocul ăsta că e urât aici şi să scăpăm să facem apartamente şi
aşa sunt tineri care solicită şi nu avem ce să le repartizăm. Avem pentru reţeaua
de iluminat public pe Mărtineşti şi Cocoşvar, amenajare loc de joacă la Iscroni,
o toaletă ecologică asta de care vă spuneam pentru cimitir, trebuie neapărat să o
facem şi studii de fezabilitate să mai facem încă un proiect, am văzut că suntem
eligibili pe POR care se deschide acum în februarie o linie de finanţare să facem
un studui de fezabilitate să punem pe trotuare, alea sunt eligibile pe POR, în
cazul oraşelor mici sub 10,000.
Dna Camelia Bîrdea: Sus pe vale?
Dl primar: Da, să facem un trotuar până Sus pe vale pe bani europeni,
alocăm şi noi 30.000 pentru studii şi luam câteva zeci de miliarde, adică nu ştiu
dacă zeci de miliarde. Aşa, şi locuinţe sociale avem la fel să facem şi pentru
coloniile de la Tzukor, Heteş şi Vulculeşti. Acum dacă reuşim să facem blocul
ăla, alea de la Vulculeşti şi acoperişurile astea la Heteş la Tzukor pică şi alea
facem blocul, o să arate frumos alea de la Vulculeşti arată ca după război să le
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refacem şi pe alea să arate, să aibe un aspect frumos după ce o să ducem şi gazul
şi o să asfaltăm, iluminatul public, să arate şi cartierul ăla să fie altfel, să i se
schimbe faţa şi mai avem în cadrul capitolului 8402 la transporturi cheltuieli
neeligibile aferente proiectului care l-am obţinut de la Ministerul Dezvolatării
contribuţia tot a Consiliului Local cheltuielile neeligibile de 92000 de lei şi mai
avem studii de fezabilitate, ăsta e pentru trotuare, celalalt era pentru locuinţe
sociale, 30,000 pentru trotuarele de Sus de pe Vale şi excedentul, cam ăştia sunt
banii pe excedent. Eu zic că îs bine repartizaţi că dacă nu avem proiecte să
depunem nici finanţare şi vedeţi pe veniturile noaste proprii nu o să facem
niciodată lucrări de avengură, eu zic că e bine repartizat, am avut şi dezbaterea
publică cine a fost prezent aţi văzut, că oamenii în general asta vreau drumuri,
iluminat, gaz metan cam atat referitor la proiectul ăsta.
Dl Adrian Albescu: Dacă are altcineva ceva de adăugat sau de întrebat.
Dl viceprimar:Nu, de adăugat avizul comisiei economice este favorabil.
Dl Adrian Albescu: Supunem la vot proiectul de hotărâre pe articole.
Articolul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Unanimitate. Articolul 2.
Pentru? Împotrivă? Abţineri? Articolul 3. Unanimitate. Per total articole?
Unanimitate. Proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi,
respectiv 12.
Se trece la proiectul de hotărâre numarul 3 şi anume Proiect de hotărâre
privind aprobarea bugetului local al oraşului Aninoasa pe anul 2018 şi se dă
cuvântul domnului primar.
Dl primar: ne-am încadrat în termen pentru adoptarea bugetului local
pentru anul 2018, am respectat termenele prevăzute de Legea bugetului de stat,
am avut legea transparenţei, am făcut dezbaterea publică pe acest proiect, am
fost chiar surprins că era sala plină la PAPI aici, mulţi, foarte mulţi oameni, nu
mă aşteptam să vină mulţi au pus tot felul de probleme, printre care ce am
remarcat eu, la fel, gaz, drumuri, iluminat cam tot aşa. Ce am omis de la
dezbaterea publică şi de la întocmirea bugetului, că am primit semnat şi
contractul cu cei 57 de miliarde sau cam aşa ceva, pentru străzi şi am prins şi
banii aceştia în buget că trebuie să le dăm destinaţia în buget şi atunci veniturile
la buget o să crească, o să fie la 10.734,000 lei din care mă rog, ăştia îi scădem
care sunt pentru bloc 57,700 şi restul sunt cei repartizaţi după cum am zis, pe
diverse, cei de pe lista de investiţii am mai adăugat pe lista de investiţii care e
anexă la buget am adăugat şi reparaţii străzi în oraşul Aninoasa, cam aşa ceva
are denumirea, de interes local. Ne-a fost repartizată suma, am făcut solicitare la
Consiliul Judeţean, pentru că ştiţi că podeţele astea care traversează pârâul
Aninoasa toate stau în aer şi e pericol, câteva din ele, poate chiar toate, stau să
pice şi rămânem fără acces în partea de Nord a oraşului, am fost prinşi cu suma
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de 12 miliarde o să venim cu un proiect de hotărâre, predăm drumul pe perioade
execuţiei lucrărilor, îl predăm la Consiliul Judeţean, ne reabilitează podeţele şi
pe urmă altă hotărâre ni-l predau înapoi. Asta iară zic că e un lucru bun şi în rest
acum dacă, domna contabil şef e aici, dacă mai aveţi dumneavoastră.
Dna Angela Voicu: Vreau să mai adaug ceva faţă de materialele pe care
le-aţi primit, de pe bunuri şi servicii de la salubrizare am luat 30,000 de lei şi am
pus pe fond de salarii, pentru că nu luasem în calcul că anul ăsta promovează în
grad dintre funcţionari şi trec în altă gradaţie de vechime şi nu luasem în calcul
asta şi am pus să fie să ajung la fondul de salarii până la sfârşitul anului şi faţă
de anii precedenţi anul ăsta salariile învăţămânântului nu mai sunt la noi sunt
direct subordonaţi Inspectoratului Şcolar şi Inspectoratul o să le dea bani de
salarii, noi avem partea noastră de materiale care ne-au dat 155,000 din tva
108,000 am pus de la noi 6,000 pentru ce a solicitat doamna Didina pentru
activităţile pe care le facem dânsa cu copiii şi 50,000 pentru burse şi restul
banilor pe care i-am pus de la noi sunt pentru transportul cadrelor didactice şi
pentru toate cheltuielile ocazionate de microbuzul şcolar, astea sunt partea
noastră pe care o dăm la şcoală. Şi am mai făcut o modificare între aliniate era o
greşeală, obiectele de inventar le pusesem pe alta clasificare 20.05.03 le
pusesem 20.05.30 şi am făcut mişcarea.
Dl Adrian Albescut: Avizele de la comisie? Întrebări?
Avizul comisiilor de specialitate sunt favorabile.
Dl primar: Acum am încercat să structurăm să avem pe fiecare capitol un
minim necesar ca să fie ceva pe capitolul respectiv, banii sunt chiar insuficienţi,
ne-au scăzut, adică veniturile la buget, cu vreo 4 miliarde şi ceva, dar având în
vedere că primim aproape 60 de la Ministerul Dezvoltării nu făceam noi nimic
cu 4 miliarde, cât facem cu aproape 60. Deci eu zic că una peste alta lucrurile
sunt bune, acuma mai sunt bineînţeles, ne-aţi mai spus dintre dumneavoastră tot
felul de, acolo ar trebui prins şi acolo şi.. Eu sunt de acord, ar mai trebui multe
şi sunt multe de făcut şi parapeţii şi cimitirul şi aia, dar acum am zis să vedem.
Zice că totuşi în iulie v-a fi o rectificare pozitivă substanţială, acum ne-au cerut
de la Consiliul Judeţean să facem o adresă cu toţi banii de cofinanţare pentru
proiectele care le avem în derulare. Acum avem blocul, grădiniţele nu ştiu ce,
anu trecut acolo, poate ne dau şi asta, contribuţia noastră ne dau ca să acoperim,
iar mai rămân nişte bani, atunci tot noi hotărâm, ne apucăm facem cimitirul,
gardul alea, extinderea, parapeţii de la Pitra în jos, avem ce lucra numai bani să
fie, dar ăştia sunt deocamdată banii, i-am împărţit. Eu zic foarte transparent, nu
avem ce să mai luăm, de unde să mai luăm să ne rupem ca să. Că de exemplu îl
văd pe domnul Hăbian ne-a solicitat şi el o sumă.
Dl Ilie Botgros: Păi şi nu i-am dat? 7000 i-am dat.
Dl primar:7000 nu-i suficient pentru el, dar nu aveam.
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Dl Habian: Vedem la rectificare.
Dl primar: La rectificare, sau poate mai sunt pe finanţările, de exemplu
mai trebuia 10,000 de lei la biserica de la Cătăneşti, tencuiala o mai are de dat
decorativa şi e o biserică frumoasă, acoperită toată.
Dl viceprimar: Solicitarea e depusă la noi.
Dl primar: Da, da acum am zis că ne ocupăm pe problema asta, pe
finanţările pe legea 350, ne ocupăm un pic să obţinem nişte bani. Şi pentru
biserica de aici şi pentru aia de la Iscroni şi pentru aia de la Cătăneşti, ca măcar
să îşi acopere lucrările începute.
Dl Adrian Albescu:Altcineva? Domnul Botgros?
Dl Ilie Botgros: Deci, domnul primar, la listele de investiţii, probabil că
nu aţi trecut acolo aţi scris extindere iluminat pe Cocoşvar şi pe Mărtineşti
10.000 de lei, da ăla cred că îi numa pentru studii, mă gândesc că nu ajung
10.000 nici să ducem stâlpii de aici şi reţeua până la ăştia în Cocoşvar da păi în
Mărtineşti.
Dl primar: Să completăm, da.
Dl Ilie Botgros: Da, cer nişte lămuriri.
Dl primar: Da, da.
Dl Ilie Botgros: Aşa, punctul meu de evedere este că trebuia să prindem
bani să cumpărăm terenul pentru cimitir, pentru extinderea cimitirului, pentru că
ne ajutam de două ori. Luam terenul după aceea ne apucam să-l curăţăm şi toată
masa lemnoasă care pica de acolo ne ajungea doi ani de zile la şcoală şi făceam
o economie, că tot noi dăm banii pentru combustibil. Sigur, o socotim la o
rectificare de buget, probabil, o să vedem cum se demarează investiţiile şi acolo
unde nu merge s-ar putea să o luăm la rectificare.
Dl primar:Exact.
Dl Ilie Botgros: Nu vreau să vă dau sfaturi, dar m-am gândit că era bine ,
scăpam şi de o grijă că extindeam şi puteam să folosim şi lemnul, că până la
urmă vinde cu lemnu cu tot. În rest conform legii bugetului pe 2018 n-avem ce
să zicem suntem obligaţi să facem reduce 10% la materiale, nu la toate
capitolele, dar per total buget, Probabil că împreună cu Angelica aţi gândit de
unde faceţi reduceri şi cum faceţi nu e treaba noastră şi să dea Dumnezeu să
demnareze investiţiile să putem să cheltuim banii, în rest ce aduceţi în plus e
bine venit. Nu se ştie cum vor fi cu investiţiile anu ăsta în ţară, că no, toată
lumea, îşi dă cu părerea, sigur, până la urmă trebuie să ai încredere în persoana
autorizată care este primul ministru care a zis că vor creşte fondurile pentru
investiţii anul ăsta, aşa cum ziceaţi şi dumneavoastră cu PNDL ul ăsta 3. Deci,
consider doleanţele cetăţenilor la dezbaterea publică la şedinţă, până la urmă
asta e, toată lumea asta vrea îmbunătăţirea calităţii vieţii sociale pe nişte servicii
de calitate. Eu o singură problemă am legată de venituri, domnişoară dragă.
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Dna Angela Voicu: Da.
Dl Ilie Botgros: Deci, doresc ca cel târziu la şedinţa din aprilie a
Consiliului Local să ni se prezinte o situaţie clară cu cei care plătesc gunoiul în
oraşul Aninoasa şi cei care nu plătesc gunoiul în oraşul Aninoasa, că a trecut
deja un an de zile, trece şi scadenţa de 31 martie şi aşa mai departe. Deci, nu mi
se pare normal ca unii să plătească şi unii să nu plătească, lasând la o parte că sa discutat şi la dezbaterea publică şi aţi participat, totuşi sunt nişte bani pe care
trebuie să îi încasăm, care ne ajută tot pe noi. Cu cât încasăm mai mult cu atât
este mai bine pentru că, domnu secretar, mă scuzaţi, aţi trimis hotărârea la cei
de la Pregoterm? Asta că sunt reprezentant acolo, ca să nu ma iau de ei şi după
aia să zică că ce dracu m-a apucat, visez noaptea şi spun ziua.
Dl primar: A trimis-o. Când a fost? Alaltăieri.
Dl Ilie Botgros: No bun, pentru că trebuie să se extindă cu colectarea
gunoiului, acolo unde se poate duce să se ducă şi să colecteze gunoiul.
Dl primar: Da, corect.
Dl Ilie Botgros: Pentru că este avantaj şi pentru ei, că îţi crează venituri
mai multe şi avanjat şi pentru noi mai multe contracte, pentru că o să vedeţi ce
problemă o să avem când o să începeţi la executări silite pentru că este o taxă,
cine nu o plăteşte, ce face primăria? Îşi recuperează banii. Şi atunci o să aveţi
discuţii dumneavoastră, nu eu, că eu nu am nici o treabă pe mine mă mai înjură
o dată, eu sunt obişnuit şi o să zic bă nu ştiu primarul, el o stabilit-o. Adică noi
am stabilit-o da el a propus-o şi trebuie să plătim toţi, ăsta e adevărul, iar aici aş
dori la cine se ocupă de gunoi, domnul primar, aş dori să fie totuşi o
transparenţă sau nu o transparenţă, o înţelegere mai amiabilă. Dumneavoastră
prin aparatul de specialitate, puteţi să verificaţi orice cetăţean din Aninoasa visa-vis de declaraţia pentru rolul care o are, inclusiv pentru gunoi. Dacă vi se
pare că Botgros plăteşte, a declarat 2 persoane şi el produce cu 4 persoane
mergem să constatăm să facem proces verbal şi se iau banii. Adică sunt oameni
care vin să facă o scutire de o perioadă de timp, eu ştiu de o lună, două, trei că le
pleacă copiii şi aşa mai departe, aici ar trebui totuşi, cu acceptul dumneavoastră,
sigur că da, păi da nu. Ce să aducă? Să aducă biletul de avion? Că a plecat în
străinătate.
Dl primar: Trebuie să facă o dovadă.
Dl Ilie Botgros: Păi cu ce să facă?
Dl primar: Că vin la mine cu o cerere ”Vă rog să ma scutiţi la plata
gunoiului menajer, pentru că plec în străinătate” Are un bilet, pleacă până la
copil 2 săptămâni, iasă de la gunoi, nu mai vine nimeni să se bage la gunoi. Şi
am zis noi tot prin hotărâre de consiliu să modificăm şi să spunem nişte criterii,
petru că trebuie să stabilim nişte criterii, că aşa eu aprob la unu, la unu nu-i
aprob, ne fentează toţi.
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Dl Ilie Botgros: Acum sigur, unii nici nu plătesc pentru că nu le facem
serviciu, domnul primar, aici e problema.
Dl primar: Ştiu, de aia zic.
Dl Ilie Botgros: De unde sa cumpere pubele să poată duce, să ducă, să
zică ”Băi Corlane asta este, eu joia vin şi ţi-o ridic la ora 10” Sau eu ştiu,
Botgros nu, că eu duc afară, eu nu. Deşi ar fi trebuit să am şi eu, că sunt la casă,
proprietate. Stau şi eu pe stradă în Aninoasa, de ce să duc gunoiul pe Libertăţii
când eu stau pe Cimitirului,dar nu fac eu caz de mine, fac mişcare, încă e bine,
aşa mă duc până la stradă, vin înapoi, mă mai întâlnesc cu domnul viceprimar,
mă mai întâlnesc cu alţii care ne înjură pe toţi, ca să ne meargă bine de
dimineaţă. Trebuie să eliminăm treaba asta, eliminăm foarte multe discuţii
contradictorii şi eliminăm şi nişte înjurături pe care nu are rost să le luăm pentru
că până la urmă nu noi suntem devină că vrem să fim civilizaţi, că toată lumea
vrea să fie civilizată, înainte când duceam gunoiul sâmbăta şi duminica, vă
aduceţi aminte, cum numai eu ştiu cum îl duceam şi aşa mai departe, acum când
am trecut şi noi să fim un pic mai civilizaţi şi ăştia Pregotermul trebuie să ducă
acolo, să cumpere pubele trebuie să le impunem şi să ducă acolo de unde se
poate duce. E păcat.
Dl primar:Acum tot sperau că se termină licitaţia cu operatorul ca să vină
operatorul şi atunci aveam altă discuţie cu operatorul.
Dl Ilie Botgros:Da ce, alt operator vine?
Dl primar: Păi sigur, o să vină cine câştigă licitaţia vine, sau nu ştiu dacă
nu îi chiar câştigată şi nu sunt în perioadă de contestaţie.
Dl Ilie Botgros:Mă rog, asta e o problemă care ne aduce venituri, noi
câştigăm la afacerea asta, câştigă bugetul.Nu ştiu, dacă acuma, dau un exemplu,
încasăm 100.000 din gunoi şi jumătate platesc, dacă mai punem şi partea
cealaltă sunt 200.000, sunt nişte bani care nu îi pui de la....că până la urmă
suntem obligaţi să îi dăm noi domn primar.
Dl primar: Păi da. Suntem obligaţi. Acum referitor la problema cu
gunoiul, cu reţeaua de iluminat, îi bine, aţi observat că sunt numai 10.000 dacă
aţi văzut la mine pe masa erau 3 bibliorafturi de alea mari, sunt proiectul cu
extiderea pe Mărtineşti şi acum am zis domne să mai prindem să mai
completeze să mai facem şi pe Cocoşvar iluminatul tocmai pentru a avea
proiectul terminat să îl băgăm pe PNDL 3 că finanţează aşa ceva şi atunci să nu
mai cheltuim noi din banii noştri nu ştiu câte miliarde, 4-5 miliarde să extindem
iluminatul să-i luăm şi pe ăia. Uricani a prins, de exemplu, pe PNDR dar dacă
nu ai proiect să depui, am zis repede să..
Dl Ilie Botgros:M am gândit că numai pentru studii aţi prins.
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Dl primar: Atunci am zis să dăm cu el acolo, îl avem făcut, că altele ca să
le mai faci, atâtea de multe e greu în o perioadă scurtă ca să te încadrezi şi în
termen. Referitor la gunoi probabil tot asta voiai să spui cu executările.
Dna Angela Voicu: Nu, mai multe lucruri voiam să zic referitor la gunoi.
Noi anul trecut când aţi pus hotărârea că trece pe taxă la noi în oraş, am dat un
regulament de funcţionare al taxei. Noi în regulamentul de funcţionare al taxei
nu am specificat, bineînţeles când stabilim prima dată nişte lucruri nu putem să
fim atenţi la toate detaliile, decât în momentul în care ne lovim de ele şi ne-am
lovit de treaba asta cu scutirile, noi nu avem specificat în regulament cine îi sau
nu scutit. O să fac un referat în care o să discutăm astăzi, de aia vă rog să
discutăm, să stabiliţi de comun acord cine ar putea fi scutit şi în ce condiţii ca eu
mai departe să fac un referat să scoatem un proiect de hotărâre referitor la
scutirea de la taxa de salubrizare, în momentul ăsta e adevărat noi la salubrizare
îi avem impuşi doar pe cei care au venit din propria iniţiativă şi s-au impus. Tot
în regulamentul de funcţionare spunea că cine nu vine din propria iniţiativă până
în 31 martie să-i impunem prin orice mijloace. Ăsta e un lucru foarte bun că noi
putem să îi impunem. Acum ştiţi Iuliana e angajată la noi, ea se ocupă de
salubrizare, ea fiind fost poştăriţă cunoaşte foarte bine şi toate locaţiile din oraş
şi cetăţenii. I-am dat să facă o situţie o dată pe toate blocurile şi toate coloniile
care sunt chiriaşi, care sunt proprietari, care sunt impuşi la salubrizare şi care nu
să lase spaţiu liber. La sfârşit după ce termină inventarierea tututror o să cer
oficial de la evidenţa populaţiei ca să am o situaţie oficială la fiecare dintre
locaţiile respective câte persoane figurează pentru că noi nici în... nici în
impozite nu avem o situaţie cu câte persoane locuiesc la adresa respectivă, cer
în mod oficial de la evidenţa populaţiei câte persoane sunt şi punem din oficiu.
Acum avem o singură problemă, sunt foarte mulţi plecaţi în străinătate, la
evidenţa populaţiei nu rezultă că ei sunt plecaţi în străinătate şi noi nici nu
putem să-i impunem, adică nu ar fi corect sa-i impunem pe ăia care sunt plecaţi
de tot, adică se ştie că anumite persoane au proprietăţi pe raza oraşului dar vin o
dată pe an să îşi plătească impozitul şi atunci nici acolo nu ar fi corect să punem
taxă, la fel pe străzile pe care nu se face serviciul de salubrizare. Prin lege taxa
este o sumă plătită pentru un serviciu prestat, prin lege, prin cod fiscal, ori noi
nu putem să le impunem la cei la care nu le luăm gunoiul, atunci pe străzile pe
care nu se ia, ar trebui să luăm măsuri să se ia de pe străzile respective, că omul
dacă vine şi zice că nu îţi plătesc taxa că nu mi-ai prestat serviciu, nu pot să îl
execut pentru că nu am prestat serviciu.
Dna Camelia Bîrdea: El oricum generează gunoi, indiferent că i se ridică
sau nu.
Dna Angela Voicu:Păi şi atunci serviciul trebuie făcut.
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Dna Camelia Bîrdea: Până la urma urmei dacă stau să mă gândesc,
curăţenie fac tot cei de la venitul minim garantat.
Dna Angela Voicu: Ideea e că unde se duce gunoiul?
Dna Camelia Bîrdea: În celelalte containerea.
Dl primar: Păi în celelalte containere sau le aruncă..
Dl Ilie Botgros: Ăştia din Cocoşvar nu coboară ei jos.
Dna Camelia Bîrdea: Sau în vale.
Dl primar: Depozit necontrolat.
Dna Camelia Bîrdea:Tot cei de la venitul minim garantat curăţă, deci ei
generează gunoi.
Dna Angela Voicu: Ar trebui discutată problema până la capăt, în aşa fel
încât să pot să-mi fundamentez un referat în urma concluziilor pe care le tregeţi
dumneavoastră cum ar fi bine, cine ar avea dreptul sau nu să fie scutit de la taxa
de salubrizare, adică să discutăm problema scutirii de la taxa de salubrizare şi în
ce condiţii pentru că nici corect nu îi să îi impunem pe oamenii care sunt plecaţi
definitiv. Eu am găsit soluţia cu Evidenţa populaţiei să aflu numărul de
persoane.
Dl Lucian Corlan: Deci nu poţi, noi am votat, dar nu e normal să obligi
un om să îţi plătească un serviciu de care nu beneficiază.
Dna Angela Voicu: Atunci trebuie asigurat serviciul.
Dl Lucian Corlan: Acolo prin Cocoşvar, prin Mărtineşti, v-a trebui
probabil gândit, acolo unde se poate extinde, sunt zone unde se poate extinde
fără nici o problemă, deci acolo v-a trebui extins.
Dna Angela Voicu: Regulamentul să fie bine stabilit. Adică oricum
oamenii generază gunoi, serviciul trebuie făcut, că altfel depun gunoiul..
Dl viceprimar: Prima regulă este să-i asiguri serviciu la om ca să poată să
plătească, dacă nu-o asiguri serviciu nu-l poţi obliga să plătească.
Dl primar: Gunoiul ăla tot în container ajunge şi tot noi îl plătim, dar îl
plătim ăstia care avem impunere, care n-au..
Dl Ilie Botgros: Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi.
Dl Adrian Albescu: Da, vă rog.
Dl Ilie Botgros: Deci toţi avem dreptate în privinţa asta, fiecare cu ideea
lui avem perfectă dreptate. Propunerea mea este ca domnul viceprimar
împreună cu specialiştii din primărie şi cu domnişoara contabilă să pregătească
un regulament care să putem discuta în comisii înainte de a ajunge pe ordinea de
zi, sau puteţi să băgaţi şi pe ordinea de zi că doar se completează că proiectul
poate fi modificat de către noi ori de câte ori considerăm că e nevoie, nu
neapărat în forma în care îl iniţiază primarul sau o treime din consilieri. Şi aşa
trebuie făcut, dar asta trebuie cât mai repede ca să nu mai..
Dna Angela Voicu: Vreau să adaug ceva.
12

Dl viceprimar: Eu vreau ca reprezentantul nostru la Pregoterm să ne
spună exact numărul de analize cu Pregotermul, unde se poate asigura serviciu
şi unde nu, asta e cel mai important.
Dl Ilie Botgros: Eu vă garantez că săptămâna viitoare voi ajunge la
Pregoterm, că până acum..
Dl viceprimar: Să veniţi cu o situaţie unde Pregotermul poate să asigure
servicii.
Dl secretar: O secundă, orice proiect am face, ăsta intră sub incidenţa
Legii 52.
Dna Angela Voicu: Cu impozite şi taxe, transparenţa.
Dl secretar: Deci să zicem că l-am face astăzi..
Dl Ilie Botgros: Noi nu vorbim de proiect, vorbim de regulamen,
regulamentul care duce la aplicarea încasării acestei taxe.
Dl secretar: Care v-a fi aprobar printr-o hotărâre.
Dl Ilie Botgros:De aia e lege, nu încălcăm legea.Eu cred că 5-6-7 dintre
ideile ce au ieşit astăzi se vor prinde şi se încadrează şi în lege.
Dl primar: Păi le facem, după lege.
Dl secretar: La următoarea şedinţă nu se poate, doar în aprilie.
Dl Ilie Botgros: Am zis cât mai repede, oricum n-am timp, eu am zis că în
aprilie din start, dacă aţi fost atent. Că nu sunt nebun să nu ştiu ce înseamnă să
analizezi o activitate din asta la nivel de oraş.
Dl primar: Nu e aprobat proiectul.
Dna Nicolina Pop: Am si eu o întrebare. Deci la ora actuală, doar cine a
venit din propria iniţiativă să-şi declare pentru gunoi, eu ştiu, membrii şi aşa
mai departe, doar persoanele, cetăţenii respectivi plătesc gunoiul?
Dl primar: Da.
Dna Nicolina Pop: Şi restu?
Dl primar: Restu nu.
Dna Nicolina Pop: Şi atunci, fiind vorba despre o hotărâre de după 31
martie, mă rog, cu ce dată se va face impunerea?Pentru restu, cei care nu au.
Dl primar: De când am înfiinţat taxa.
Dna Nicolina Pop: Păi asta voiam să întreb, de la data emiterii sau de la
data în care a înfiinţat taxa pentru gunoi.
Dl primar:De la emiterea hotărârii, nu asta care o modificăm noi acum.
Dna Angela Voicu: Aia din ianuarie 2017.
Dna Nicolina Pop: Da, da, asta întrebam.
Dl viceprimar: Şi taxa aia va fi cu penalităţi.
Dna Angela Voicu: Păi da e cu penalităţi din lege.
Dl primar: O gândim noi bine şi pe urmă o prezentăm.
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Dna Angela Voicu: Vreau să mai adaug ceva cu salubrizarea, am înţeles
de la Pregoterm că deja s-a stabilit operatorul unic, dar încă nu funcţionează,
serviciul o să se facă din câte am auzit tot prin Pregoterm, dar câştigător de la
Brăila, oare? Nu de la noi din zonă, în orice caz.
Dl primar: De la Constanţa.
Dl Ilie Botgros: Bun, oricum se va presta serviciul.
Dna Angela Voicu: Din câte am înţeles, noi nu o să beneficiem de
containere de reciclare selectivă, pentru noi, pentru oricine care plăteşte gunoi
să se facă reciclare selectivă, contravaloarea sticlei, carton tot ce poate fi
reciclat se scade din factura pe care Pregotermul ne-o dă nouă şi dacă noi
reuşim să facem, nu zice nimeni să facem reciclare selectivă ca în Germania.
Dl viceprimar: Colectare.
Dna Angela Voicu: Colectare, scuze, colectare selectivă ca în alte ţări,
adică dacă există o mică cantitate, nu chiar neglijabilă, cantitate cât de cât care
de-a lungul lunilor să crească, cantitatea de deşeuri selectivă, nouă ne scade
factura.
Dl primar: Dar suntem obligaţi să ne scadă cantitatea de deşeuri până în..
Dna Angela Voicu: Populaţia trebuie în aşa fel educată să facă treaba asta
cu colectarea selectivă. Da în primul şi primul rând avem nevoie de containere,
dacă nu avem containere de reciclare, nu facem nimic, deci şi asta ar fi o idee
foarte bună de discutat la pregoterm.
Dl primar: Să vină operatorul şi..
Dna Angela Voicu: Să vină şi să stăm de vorbă.
Dl primar: Să stăm de vorbă, că sunt mai multe anomalii şi aici.
Dl Ilie Botgros: Păi da, că banii îi iau ei, că se mai selectează.
Dl primar: Nu, da şi containere fără capac, ai 300 kg de gunoi menajer,
vine ploaia, lapoviţa, ninge acolo peste el, îs 600- o tonă şi o plăteşti. Nu-i
corect, plătesc. Şi aşa plătim apă meteorică.
Dna Angela Voicu: Trebuie să asigure şi ei ceva pentru banii care îi
plătim, că plătim.
Dl primar: Păi da.
Păi avem reprezentant acolo.
Dl Adrian Albescu: Putem să supunem la vot proiectul de hotărâre?
Dl primar: Da, evident.
Dna Camelia Bîrdea: Te rugăm.
Dl Adrian Albescu: Articolul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Articolul 2. Unanimitate. Articolul 3. Unanimitate. Articolul 4. Unanimitate.
Articolul 5. Per total articole… Proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate
de voturi, respectiv 12.
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Se trece la punctul 4 şi anume. Proiect de hotărâre privind aprobarea
vânzării prin negociere directă a imobilului garsonieră 44,98 mp situat în
Aninoasa, strada libertăţii bl 33 et 2 ap 2 doamnei Botderaţă Daniela.
Dl primar: Da, deci o vânzare cum am mai făcut, aviz favorabil, raportul
de evaluare.
Dl Ilie Botgros: Aviz favorabil, să mai vindem din ele, mai scăpăm şi noi
de cheltuieli, că nu mai sunt ale noastre.
Dl Adrian Albescu: Se înscriere cineva la discuţii? Putem supune la vot,
proiectul de hotărâre, per total articole. Pentru? Împotrivă? Abţineri? Proiectul
de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi, respectiv 12.
Se trece la punctul 5 pe ordinea de zi, este un Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al
primarului oraşului Aninoasa şi al Serviciului Public de Asistenţă Socială din
subordinea Consiliului Local.
Dl primar: După cum ştiţi au intervenit modificări ca urmare a
concursurilor de recrutare în funcţie publică desfăşurate anterior care s-au
ocupat la ora actuală şi se impune aceste funcţii să fie trecute în statul de funcţii
şi în organigramă cu noile persoane şi a mai fost transferat un post de inspector
din grad profesional asistent la Urbanism în post de inspector debutant. Şi
postul de inspector debutant de la cultură se mută la Urbanism. În rest funcţiile
recrutate care sunt cele 4 funcţii sunt repartizate corespunzător, în rest nu avem,
nu sunt modificări, numărul de posturi nu are impact negativ asupra bugetului,
numărul de posturi maxim cu care avem noi dreptul să funcţionăm e respectat.
În rest nu avem nimic.
Dl Adrian Albescu: Se înscrie cineva la cuvânt?
Dl Ilie Botgros: Am eu o obiecţie. Domnul secretar, te rog să ne transmiţi
şi nouă acest stat de funcţii cu nume şi prenume.
Dl secretar: Oricum o să îl pun şi pe internet.
Dl Ilie Botgros: Nu contează, am primit numai cu prenume, nume de
unde?
Dl primar: Da, îl facem şi îl comunicăm.
Dl Ilie Botgros: La primar scrie numai Nicolae, noroc că îl cunosc şi la
domnul vice Ion şi la dumneavoastră aţi văzut Simion Nelu, deci e corect să le
avem, că nu sunt secrete. Şi fiecare e bine să aibă, să ştie funcţionarii pe ce
compartimente sunt şi cum îi găsesc.
Dl primar: Bun.
Dl Adrian Albescu: Putem supune la vot?
Dna Nicolina Pop: Da.

15

Dl Adrian Albescu: Proiectul de hotărâre pe articole. Articolul 1. Pentru?
Împotrivă? Abţineri? Articolul 2. Articolul 3. Articolul 4. Per total articole?
Proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi, respectiv 12.
Se trece la punctul 6, Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de
execuţie bugeară, a bugetului local al oraşului Aninoasa pe trimestrul 4 2017.
Dl primar: Conform legii finanţelor publice locale avem ogligaţia de a
prezenta aprobarea contului de execuţie bugetară la trimestrul 4 pe 2017,
criteriile de bază pentru aprobarea contului să nu înregistreză plăţi restante şi
diferenţa dintre sumă veniturilor încasate şi excedentul anului anterior să fie
mai mare decât 0, deci ne încadrăm perfect, dacă aveţi ceva nelămuriri, ne-am
încadrat perfect în buget, am executat exact cum am stabilit prin hotărârea de
consiliu, deci nu sunt probleme. Dacă aveţi dumneavoastră ceva de întrebat.
Dl Adrian Albescu: Se înscrie cineva la cuvânt? Aviz? Favorabil.Putem
supune la vot? Proiectul de hotărâre pe articole. Articolul 1. Pentru? Împotrivă?
Abţineri? Articolul 2. Articolul 3. Articolul 4. Per total proiect? Proiectul de
hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi, respectiv 12.
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,
20.02.2018
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