ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
_________________________________________
PROCES-VERBAL
LA DATA DE 30.08.2017 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, dl. Habian Viorel, 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. 302 din 23.08.2017.
Domnul consilier Botgros Ilie remarcă faptul că a aprobat procesul verbal al
şedinţei anterioare fără să-l fi citit;
Nefiind alte discuţii, procesele verbale în forma redactată sunt supuse la vot, fiind
aprobate cu unanimitate de voturi, respectiv 12.
Domnul consilier Vlaşin Laurenţiu îşi cere voie să plece şi se aprobă.
D-na preşedinte de şedinţă David Olivia i-a cuvântul şi dă citire primului proiect
de pe ordinea de zi privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a
imobilului-construcţie respectiv, Căminul Cultural Iscroni, situat în Aninoasa, str.
Costeni nr. 324, jud. Hunedoara, aparţinând domeniului privat al oraşului Aninoasa, în
suprafaţă de 475mp., înscris în CF nr. 720 Iscroni, nr. topo 1338-1340/1/2.
Domnul primar explică faptul că firma care a concesionat anterior căminul a intrat
în faliment astfel că s-a reziliat contractul. În aceste condiţii este oportun să îl scoatem
din nou la licitaţie.
Domnul vicerpimar afirmă că avizul comisiei economice este favorabil iar domnul
consilier Presecan Nicolae afirmă că avizul comisiei sociale este favorabil dar cu
menţiunea să nu i se schimbe activitatea.
Doamna consilier David Olivia întreabă dacă firma care a concesionat mai are
datorii.
Domnul primar răspunde că da.
Domnul consilier Corlan Lucian îl propune pe domnul Presecan Nicolae ca
membru în comisia de licitaţie.
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Nemaifiind alte discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul său,
fiind aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 11.
D-na preşedinte de şedinţă David Olivia dă citire următorului proiect de pe ordinea
de zi privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Iscroni şi Parohiei
Ortodoxe „Sfântul Ierarh Nicolae” Aninoasa.
Domnul primar explică că este oportună adoptarea acestui proiect pentru că este
timpul scurt şi banii sunt cuprinşi în buget astfel că îşi pot face nişte reparaţii şi este un
lucru bun ca să I sprijinim.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul său,
fiind aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 11.
D-na preşedinte de şedinţă David Olivia dă citire următorului proiect de pe ordinea
de zi privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii
”Extindere reţele apă / apă uzată Aninoasa”
Domnul primar explică că realizarea acestei investiţii se face din dividentele de la
Apa Serv şi este utilă ducerea apei în incinta minei mai ales în eventualitatea în care vor
exista investitori.
Domnul consilier Botgros Ilie atrage atenţia că nu există în Aninoasa parc industrial
şi să semnaleze acest aspect celor de la Apa Serv.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul său,
fiind aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 11.
D-na preşedinte de şedinţă David Olivia dă citire următorului proiect de pe ordinea
de zi privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local a
oraşului Aninoasa.
Domnul primar explică că această modificare decurge din apariţia Legii salarizării
unitare în sensul că se acordă maxim 10% din indemniazaţia primarului.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul său,
fiind aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 11.
Se trece la punctual diverse.
Domnul primar explică că se aşteaptă avizele pentru proiectul de pe PNDL, după
obţinerea lor se va depune proiectul la Bucureşti şi se va semna contractual de finanţare.
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În ceea ce priveşte Blocul de 60 de apartamente ne aflăm în procedură şi durează
mai mult. El menţionează că s-a aprobat o grădiniţă şi aici sus iar cea de jos durează
destul de mult.
Ia cuvântul domnul consilier Vrabely Bela care adduce în discuţie situaţia clădirii
de lângă capelă pentru că se dărâmă.
Domnul primar răspunde că este foarte greu de găsit o soluţie pentru că se aruncă
vina între bancă, executor şi proprietar.
Domnul consilier Bălăeţ Dumitru afirmă că mai rău se face dacă se intervine. El
mai aduce în discuţie situaţia intersecţiei de la Livezeni, acolo existând nişte divergenţe în
ceea ce priveşte traseul liniilor de telecomunicaţii şi locurile în care se poate interveni.
Domnul primar explică că este proiectul celor ce lucrează acolo şi nu prea avem ce
face.
Domnul consilier Bălăeţ Dumitru mai explică faptul că unele persoane afirmau
faptul că nu s-a aprobat în consiliu realizarea unui giratoriu, lucru care nu este adevărat.
Pe de altă parte el adduce în discuţie şi problema canalului din zonă.
Doamna consilier David Olivia întreabă de ce nu a fost prevăzută în proiect şi
strada Jiului.
Domnul primar explică că era lungă şi valoarea proiectului se mărea prea tare.
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,
30.08.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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