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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 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.  108  din
22.03.2018.

Se supun la vot procesele verbale ale şedinţelor anterioare, fiind aprobate
cu unanimitate de voturi, respectiv 13.

Dl  Ilie  Botgros:  Trebuie  să  alegem  preşedintele  de  şedinţă.  Faceţi  o
propunere.

Dl consilier Presecan Nicolae îl propune pe domnul consilier Habian Viorel.
Dl Ilie Botgros: Da. Mai sunt alte propuneri? Supunem la vot. Cine este

pentru,  ca  domnul  Habian  să  fie  preşedinte  următoarele  3  luni?  Împotriva?
Unanimitate. Domnu preşedinte preluaţi-vă prerogativele.

Dl Viorel Habian: Mulţumesc frumos pentru alegere.
Dl primat:Domnu preşedinte mă scuzaţi, îmi cer permisiunea, dacă aţi dori,

să începem cu domnii directori de la Apa Serv, domnu Costel Avram îşi cere scuze
avea o urgenţă acum, dar sunt domnii directori care sunt în măsură, au o expunere
cu toate realizările, scurt că nu durează mult, ca să nu îi ţinem până la sfârşit.

Dl Viorel Habian:Dacă sunt de acord domnii consilieri.
Domnul director Cristian Ionică face o prezentare a situaţiei comerciale din

anul  precedent  în  cadrul  S.C.  Apa  Serv  S.A.  explicând  fluctuaţile  în  ceea  ce
priveşte numărul abonaţilor, precum şi valoarea creanţelor concluzia, fiind că, în
această privinţă lucrurile se îndreaptă într-o direcţie bună.

Ia  cuvântul  domnul  director  Florin  Donisă,  acesta  explicând  situaţia
investiţiilor  la  reţeaua  de apă  şi  apă  uzată  care  vor  fi  desfăşurate  pe teritoriul
oraşului Aninoasa. 



Dl primar:Propun scoaterea de pe ordinea de zi  punctul  7,  cu planul  de
mobilitate. Ăsta îl scoatem pentru că s-au trezit unii, că trebuie dezbatere publică
şi nu ştiu ce. Cu toate că în lege spune ce şi cum, da aşa s-a hotărât la nivel de
Consiliu Judeţean şi Asociaţie o scoatem şi o băgăm într-o şedinţă ulterioară.

Dl Viorel Habian: Da?Suntem deacord? Pentru? Împotrivă? Pe ordinea de zi
sunt 8 proiecte, un raport şi ... Dacă mai aveţi altceva domnule primar?

Dl primar: Nu.
Dl  Viorel  Habian:  Punctul  1  privind  alegerea  preşedintelui.  Asta  a  fost.

Punctul  2  proiect  de  hotărâre  privind  înfiinţarea  şi  încredinţarea  gestiunii
serviciului de iluminat public în baza unui contract de delegare a gestiunii.

Dl primar: După cum ştiţi, ca să funcţioneze serviciul public, trebuie să fie
licenţiat,  trebuie să aibă 2 maşini,  să  aibă specialist,  mă rog.  Serviciul  cum se
poate înfiinţa? Ori serviciu propriu ori serviciu delegat. Serviciul propriu nici nu se
poate pune problema că noi nu suntem în stare să susţinem asemenea investiţie şi
atunci ne-am gândit să facem un serviciu delegat. Să-l delegăm la un operator care
să  fie  acreditat  ANRS şi  să  aibă  toate  dotările  necesare  pentru  a  primi  aceste
acreditări. Deci noi în şedinţa de astăzi noi asta aprobăm, modalitatea de gestiune a
serviciului că-i propriu sau delegat, practic un serviciu delegat. Şi urmând ca în
continuare, după regulament, noi să facem încredinţarea serviciului unui operator
care e acreditat şi are actele necesare ca să fie, acreditat ulterior de către ANRS, în
rest asta-i. Am fost acum 2-3 luni la Vulcan, la Lupeni şi le-au dat câte 500 de
milioane pentru că nu au licenţă ANR şi dacă nu au liceţă, dacă ne calcă şi pe noi.
Noi avem contract de întreţinere, dar e un contrat fără licenţă de la ANR şi atunci
să ne dea şi nouă 500 de milioane.

Dna Camelia Bîrdea:Dar licenţa cine trebuie să o aibă? Primăria sau firma?
Dl Ilie Botgros: Firma. Dacă aveam serviciu eram obligaţi noi.
Dna Camelia Bîrdea:Dar domnul primar a zis că avem un contract, dar să nu

ne dea amendă că nu avem licenţă.
Dl primar: Păi nu suntem licenţiaţi.
Dna Camelia Bîrdea: Păi aia am întrebat, cine trebuie să fie licenţiată firma

sau primăria?
Dl primar:Firma. Dacă avem serviciu propriu primăria.
Dna Camelia Bîrdea: Păi firma care a lucrat până acum nu a fost acreditată?
Dl primar: Nu. Păi nu, că nu-i serviciu delegat lui. Îi numa un contract de

prestări  servicii.  Ne  schimbă  becu,  ne  face  întreţinerea,  dar  dacă  îi  delegăm
serviciul.

Dna Camelia Bîrdea: Şi nu-s autorizaţi?
Dl primar:Ba da, autorizaţi de către enel, e altă treabă. Dar asta e conform

autorităţii servicilor publice comunitare.
Dl Viorel Habian: Alte întrebări?



Dna Olivia David: Şi această licenţă care o are firma ce v-a executa în viitor
aceste lucrări, este acreditată, sau pot să spun, are aprobarea ?

Dl primar: Da, după ce îi delegăm gestiunea merge să-şi obţină. E acreditat
să lucreze pe reţele.

Dna Olivia David: Şi apoi merge la electrica să obţină aviz.
Dl primar:  Exact.  E o procedură,  sunt  multe  hârtii  de făcut.  Practic asta

aprobăm astăzi, înfiinţăm un serviciu delegat, nu propriu, că noi nu putem propriu.
Ne trebuie două maşini, două PRB-uri, trei electricieni, nu ştiu ce avize, mă rog, îs
tot felu de...

Dna Camelia Bîrdea: Şi costurile?
Dl primar: Costurile sunt tot ca şi până acum, tot aceeaşi treabă. Pe bază de

comandă ”Vezi acolo sunt două becuri arse.” Pe bază de comandă le schimbă alea
două lămpi, le plătim şi altceva nu-i.

Dl Viorel Habian: Alte întrebări? Supunem la vot proiectul.  Articolul 1?
Cine  este  pentru?  Împotrivă?  Abţineri?  Articolul  2?  3?  4?  5?  6?  7?  Per  total
proiect?

Proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi.

 Proiectul numărul 3 privind stabilirea cuantumului burselor şcolare care se
vor  acorda  elevilor  din  cadrul  Şcolii  Gimnaziale  Sfânta  Varvara-  Şcoala
Gimnazială Iscroni- strctură, pentru semestrul II al anului şcolar 2017-2018.

Dl primar: După cum ştiţi în fiecare an aprobăm bursele sociale şi bursele
de merit pentru elevii de la Şcoala Gimnazială Sfânta Varvara, de la şcoală avem
comunicat un numar de 54 de elevi beneficiari a-i burselor sociale şi un număr 18
elevi pentru bursele de merit. Cuantumul burselor este de 70 de lei cele de merit şi
50 de lei cele sociale, atât ne putem permite deocamdată, dacă o să avem bani mai
mulţi probabil pe viitor să le mai creştem puţin dar de regulă eu aş fi optat cele de
merit să le  creştem mai mult când o să avem, cele sociale, sunt oricum beneficiari
şi părinţii de ajutor social. Altceva nu avem cele două burse şi cuantumul de 50 şi
70.

Dl Viorel Vlaşin: Vreau să întreb ceva.
Dl primar: Da?
Dl Viorel Vlaşin: La articolul 1 unde scrie 70 de lei pentru un număr de

atâţia elevi sau 50 de lei pentru un număr de 45, acolo nu ar trebui să scoatem
numărul elevilor care sunt? Eu ştiu, poate între timp apare altul cu o medie mare
sau egală cu altu şi ar fi al 19-lea sau la bursele sociale care sunt poate din 45 îs
48.

Dl  primar:  În  prezent  sunt  atâţia,  da  ei  de  exemplu,  dacă  se  încadrează
altcineva la burse de merit fac adresă. Da sunt 54 la burse sociale şi 18 de merit, da



deocamdată bursele de merit, merite au cei 18 că sunt nişte criterii după care se
acordă.

Dl Viorel Vlaşin: Am întrebat doar.
Dl primar: Şi în cazul în care, se poate suplimenta. Ne comunică şcoala ”

Nu mai avem 18, avem 16 sau avem 19.” Dar la ora actuală atâta avem.
Dl Viorel Habian: Mulţumesc. Alte întrebări?
Dna  Olivia  David:  Domnul  primar,  numărul  burselor  de  merit  este  în

creştere faţă de anul trecut? Sau în scadere?
Dl primar: Anul trecut am avut 16, 2, nu-i o creştere semnificativă, dar..
Dl Viorel Habian: Mai doreşte cineva? Supunem la vot proiectul. Articolul

1, cine este pentru? 2? 3? 4? Per total proiect? Mulţumesc. 
Proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiect  de  hotărâre  privind  finanţarea  unor  activităţi  sportive  de  interes
regional şi naţional desfăşurate de Club Sportiv Orăşenesc Aninoasa. 

Dl primar: După cum ştiţi în bugetul pe 2018 am cuprins o sumă de 7000 de
lei, simbolică pentru tir cu arcu, pentru copii care fac pregătire la Complexul de la
Anena, o sumă foarte mică, zic eu, în comparaţie cu nevoile care sunt la acest club.
Probabil pe viitor, la rectificare şi sigur o să găsim să le mai dăm măcar atâta,
7000 de lei, dacă nu mai mult, ca să  poată să îşi reîmprospăteze arcuri, săgeţi, ce
mai au, deplasări şi aşa mai departe. Pentru a le aproba, adică transfera aceşti bani,
avem nevoie de o hotărâre de Consiliu, prin care să finanţăm printr-un contract
Clubul Sportiv cu suma respectivă. Drept pentru care am programat acest Proiect
de Hotărâre.

Dna Nicolina Pop: Am şi eu o întrebare, am aici o nelămurire. Deci aici
scrie în Raportul de specialitate şi în Proiectu de hotărâre, se menţionează aşa ”De
către Clubul Sportiv Orăşenesc Aninoasa”,  cererea făcută către Consiliul  Local
Aninoasa are o ştampilă cu Clubul Sportiv Minerul Aninoasa.

Dl Viorel Habian: S-a greşit ştampila. Eu am greşit.
Dna Nicolina Pop: Şi aş vrea să mai întreb cine este ordonatorul de credite?
Dl secretar: Unde? În ce context?
Dna Nicolina Pop: Păi în ce context? În contextul în care aici se specifică,

da? Prin „Hotărârea autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, se
pot  aloca  sume  din  bugetul  local,  pentru  finanţarea  activităţilor  sportive,  a
structurilor sportive, care au calitatea de ordonatori de credite, aflate în subordinea
sa. Cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare.” 

Dl Viorel Habian: Eu am drept de semnătură.
Dl primar: Viorel are împuternicire.



Dna Nicolina Pop: Şi cum se desfăşoară,  că eu ştiam că Anena era dată
Clubului Sportiv Deva.

Dl primar:  Adică clădirea şi  terenul,  baza de antrenament.  Copiii  sunt ai
noştrii, Minerul Aninoasa, Clubul Sportiv.

Dna Nicolina Pop: Deci nu-i Minerul?
Dl primar:Nu.
Dna Nicolina Pop: Deci îi Club Sportiv Minerul Aninoasa, deci nu ăsta.
Dl primar: Club Orăşenesc Aninoasa.
Dl Viorel  Habian:  Şi  copiii  de la Aninoasa,  avem 10 copii  de la Tir  cu

Arcul, care sunt legitimaţi la Clubul Sportiv Orăşenesc Aninoasa.
Dna Nicolina Pop: Da?
Dl Viorel Habian: Şi 20 sunt legitimaţi la SCM Deva.
Dl primar: Direct sau dublă legitimare?
Dl Viorel Habian: Da. Şi de exemplu la campionatul naţional de la Deva

care a avut loc acum o săptămână şi ceva, Clubul Sportiv Orăşenesc a luat 2 locuri
2 şi un locul 3, deci au concurat sub incinta clubului şi fiind competiţia la Deva şi
nefiind costuri, am putut să ducem copiii să participe, că altfel dacă era în altă
parte nu puteam că nu aveam bani în cont, iar această sumă o să o folosim pentru
plătirea taxelor  clubului  la federaţie  care  în fiecare an se  plătesc nişte  taxe de
legitimare şi taxa anuală şi să cumpărăm echipamente pentru copiii care sunt şi
vrem să facem din nou o selecţie să luăm alţi copilaşi.

Dna Nicolina Pop: Bine. Eventual să refaceţi cererea respectivă cu ştampila,
că nu bate.

Dl Viorel Habian: Da, mulţumesc. O scurtă informare vreau să fac şi eu,
deci aşa cum am spus activează 10 copii legitimaţi la CSO Aninoasa şi vream să
creştem numărul copiilor de la CSO Aninoasa,  au fost  la Deva unde au luat 2
locuri 2 şi unu cu 3, pentru a concura pentru Club Sportiv Orăşenesc Aninoasa,
norocul a fost că fiind la Deva nu au fost costuri de transport şi participare. Şi mai
avem campionatul naţional unde din nou trebuie să participe, este la Rădăuţi, deci
acolo o să fie unele costuri.Şi sper să fie mai mult. Şi încă o informare, ce ziceau şi
domnii de la ape, în zilele astea vin undeva la 10 clase de copii de la Vulcan şi
Petroşani pentru şcoala altfel să tragă cu arcu şi de la Aninoasa nu am avut clasă.

Mulţumesc, alte întrebări?
Dna Nicolina Pop: Domnul Presecan trebuie să ştie mai bine.
Dl Nicolae Presecan: Cu ce?
Dl viceprimar: Dacă concursurile ar fi într-o altă locaţie, în afară de judeţul

nostru,  asta  înseamnă  că  nu o  să  fie  suficienţi  bani  pentru  a  merge  copiii  din
Aninoasa la toate competiţiile?



Dl Viorel Habian: O să fie în felul următor, ca să vedem cu transportul. O să
fie  transportul  cu  o  maşină  mare,  copii  de  la  Aninoasa  nu  o  să  plătească
transportul, o să intre în aceeaşi maşină cu copii de la Deva.

Dl  viceprimar:  Nu,  întrebarea  concretă,  dacă  suma  asta  de  7000  ajunge
pentru a participa copiii din Aninoasa la competiţiile care sunt programate.

Dl  Viorel  Habian:Suma  asta  o  să  fie  folosită,  în  principal,  pentru  a
achiziţiona materiale.

Dl primar: Plus taxele.
Dl Viorel Habian: O să păstrez o sumă pentru participare, dar aia nu o să fie

suficientă. Zicea domnul primar că dacă în iulie o să fie rectficare, poate o să ne
mai ajute cu nişte bani,  dacă nu, cu ce avem cu aia mergem. Mulţumesc.  Alte
întrebări? Supunem la vot. Articolul  1? 2? 3? 4? 5? Per total proiect?

Proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul  numărul  5  privind  aprobarea  Acordului  de  parteneriat  încheiat
între Asociaţia Salvital Hunedoara şi oraşul Aninoasa.

Dl primar: Aici este vorba despre Asociaţia Salvital pe care am înfiinţato în
anul 2005 în martie, printr-o hotărâre de Consiliu Local, al membrilor fondatori, în
prima fază am fost 7-8 membrii fondatori şi pe urmă s-au aderat toate celelalte
localităţi,  vreo  70  şi  ceva.  La  momentul  respectiv  am  scos  hotărârea,  ne-am
asociat, am stabilit cotizaţia şi noroc bun. Curtea de conturi vine şi zice, ar fi bine
să  fie  un  act  bilateral  încheiat  între  Salvital  şi  Consiliile  Locale,  respectiv  un
contract  ferm,  prin care  să  se  stabilească  obligaţiile  părţilor.  Şi  atunci  am luat
hotărârea la nivel de Asociaţie să mai scoatem încă o hotărâre de Consiliu Local
prin care să reglementăm aceste aspecte. Asta-i toată treaba. Noi defapt suntem
asociaţi, eu zic că e un lucru foarte bun, am vazut şi prin presă şi pe reţelele de
socializare că a fost un demers făcut de primarii Liberali în formă de protest, nu
ştiu  ce  s-a  întâmplat,  erau  vreo  13  primari  care  voiau  să  iasă  din  asociaţie,
nemulţumiţi  probabil  de  banii  care  i-au  primit  anu  ăsta  pentru  reabilitarea
bugetelor locale. Până la urmă şi-a dat seama toată lumea că defapt nu e o treabă
bună să ieşim din această asociaţie pentru că, după cum ştiţi, la înfiinţare am avut
şi 2 paramedici, angajaţi de Primăria Aninoasa, fiecare oraş trebuia să aibă minim
2-4-6  în funcţie de populaţie, care să deservească echipajele SMURD, pe urmă i-
au preluat cei de la SMURD. Nu mai avem această obligaţie, dar zic că este un
serviciu foarte bun SMURD-ul. Să zicem mersi, că primarul de la Petroşani nu ne
pune nici o condiţie, sunt o grămadă de oameni care merg la Spitalul din Petroşani,
noi nu contribuim la nimic, la caldură, la ce sbvenţionează şi Consilile Locale şi
atunci eu zic că echipajele SMURD sunt foarte bune , îşi fac datoria, vin tot timpul
când sunt solicitate, eu zic că e o treabă bună. De fapt nu facem altceva decât să



continuăm această colaborare. A fost o problemă într-un timp să mărească taxa şi
noi nu am fost deacord, nu-i nici mare nici mică, 5 lei per locuitor. Cam atât.

Dna Nicolina Pop: Şi eu vreau să spun ceva. Domnul primar, în primul rând
colegul dumneavoastră de breaslă, nu-i vorba despre primarii liberali, Răsmeriţă
cere ieşirea din această asociaţie. Apoi, această asociaţie funcţionează în 4 judeţe
din România, ţinând cont că sunt 39, deci în 35 de judeţe nu funcţionează. Acolo
cum ajunge SMURD-ul? Deci din ce am citit şi m-am informat şi eu pe net, nu are
nici  o  legătură  venirea  SMURD-ului,  mă  rog,  ajutorul  acordat,  cu  asociaţia
respectivă,  SALVITAL,  sau  cum  se  numeşte.  În  restu  ţării  Ministerul
administrează activitate SMURD în totatlitate, cum se întâmplă şi la ora actuală.
Dacă alţii cer să iasă din această asociaţie, de ce noi trebuie să intrăm?

Dl primar: Dar nu intrăm, noi suntem în asociaţie.
Dna Nicolina Pop: Sau mă rog, suntem, să prelungim.
Dl primar: Colegul meu de breaslă are spital cu standarde destul de ridicate

în Lupeni, spital din ce în ce tot mai modern, cu aparatură foarte modernă şi nu
prea au nevoie, pentru că au servicile în localitate.Noi ce facem?

Dna  Nicolina  Pop:  Bun  şi  restul  ţării?Restul  judeţelor  din  ţară  unde  nu
există asociaţoa respecivă, nu mai există un efort financiar pe primărie, pentru că
până la  urmă e un efort  bugetar  pe primărie  respectiva  taxă.  Pentru că ştiţi  şi
dumneavoastră  că  oamenii  aşa  plătesc  şi  gunoiul  aşa  plătesc  şi  taxa  pentru
SMURD şi plecase iniţial de la 1 leu şi acum s-a ajuns la 5 lei şi probabil asta o să
fie plătită tot din banii primăriei.

Dl primar: 5 lei a fost de la început şi cetăţenii nu plătesc această taxă, aia o
plătim noi, întradevăr tot din banii cetăţenilor, din bugetul local.

Dna Nicolina Pop:Păi nu se va percepe o taxă de 5 lei pe persoană?
Dl primar: Nu, nu a fost niciodată aşa.
Dna Nicolina Pop: Deci înseamnă că eu nu am citit bine?
Dl primar: Aşa-i contribuţia pe cap de locuitor, fiecare primărie în funcţie

de numărul de locuitori plăteşte contribuţia. Cota care ne revine nouă o plătim la
asociaţie, un fel de cotizaţie la asociaţie. Omul nu plăteşte nimic, personal, cum
plăteşte gunoiul, curentul.

Dna  Nicolina  Pop:  Şi  în  momentul  în  care  dumneavoastră  aţi  ieşit  din
această  asociaţie  ce  represarii  aţi  considerat  că  au  existat  asupra  cetăţeanului?
Există posibilitatea ca SMURD-ul să nu mai vină în Aninoasa sau cum? Doar aici
şi în restul ţării funcţionează?

Dl primar: Nu cred că nu mai vine SMURD-ul, ei o să îşi facă treaba în
continuare,  dar  nu  mi  se  pare  corect  să  beneficiezi  de  nişte  servicii  şi  să  nu
contribui cu ceva. La populaţia noastră nu contribuim prea mult şi totuşi sunt nişte
servicii care vin şi le asigură. Doamne fereşte de un accident, de descarcerare. Eu



zic  că  dacă  nici  pentru  asta  nu  facem  ceva  pentru  sănătatea  omului  pentru
siguranţa omului. N-am o statistică făcută în ţară.

Dna Nicolina Pop: Întreb în contextul în care doar în 4 judeţe funcţionează
asociaţia şi în restul ţării nu, le plăteşte ministerul.

Dl primar: Da, nu ştiu dacă plăteşte Ministerul.
Dna Nicolina Pop: Da, am citit pe net.
Dl primar: Da?
Dna Nicolina Pop: Da, deci m-am informat.
Dl primar: Da, nu ştiut. Chiar o să ridicăm problema asta, nu am studiat

treaba asta. Şi eu în prima fază când am fost la o şedinţă şi explicau ce lucrează şi
ce fac mi-am schimbat un pic părerea, că şi eu mă gândeam când vedeam primării
că vor să iasă şi pe urmă toţi au renunţat. Întradevăr e un serviciu bun în folosul
cetăţeanului.

Dna Nicolina Pop: Da, e foarte bine. Dar nu e necesar să mai plătească şi
primăria bani pentru el, pentru că acolo am mai văzut nişte motivaţii în care se
scria  că acolo există  o  grămadă  de directori,  secretare  şi  aşa  mai  departe  care
încasează anumite  salarii  şi  un paramedic de la SMURD are acelaşi  salariu de
2200 de lei. Deci nu are nici o legătură banii pe care noi îi livrăm acestei asociaţii
cu banul pe care îl ia doctorul de pe SMURD, cum credeţi dumneavoastră.

Dl primar: Eu susţin proiectul de hotărâre, acum dumneavoastră votaţi.
Dl Viorel Habian: Mai doreşte cineva să ia cuvantul?
Dl Olivia David:Ar trebui să vă interesaţi şi să scoateţi de pe ordinea de zi

proiectul  şi  dacă  se  poate  şi  la  noi  să  aparţină  de  Ministerul  Sănătăţii  acest
SMURD, nu e nici o problemă. Cetăţenii îşi plătesc taxele de asigurări sociale.

Dl primar: Eu ştiu, e o situaţie penibilă,  noi care beneficiem din plin de
beneficile acestui serviciu, chiar Aninoasa, să mă duc eu să fac scandal.

Dna Olivia David: Nu e vorba de scandal, domnul primar, e o situaţie reală.
De ce să plătim nişte bani.

Dl viceprimar: Eu zic ca să nu greşim, mai bine o studiem, vedem ce vom
hotărâ, mai bine să retragi, abrogăm hotărârea. Dar dacă tot suntem să o lăsăm
până o studiem bine să nu ne grăbim şi tot aşa.  Ar trebui să fie ceva la nivel
naţional, pentru toată lumea.

Dna Nicolina Pop: Păi este, pentru 4 judeţe.
Dna Olivia David: 4 judeţe au contract cu ei.
Dl primar: Nu e prea în regulă, întradevăr, dar nu aş vrea să fie eu primu

care să..
Dna  Olivia David: Dar eu aş vrea să fiţi primul care se interesează.
Dl primar: Sigur.
Dl Lucian Corlan: Zic să aprobăm în forma care este, să ne interesăm şi se

pot aproba eventual. Dacă informaţiile doamne Nicolina Pop sunt ok.



Dl primar: Se poate obroga hotărârea.
Dl Lucian Corlan: Exact.
Dna Nicolina Pop: E foarte uşor de verificat.
Dl  Viorel  Habian:  Mulţumesc.  Altcineva?  Supunem  la  vot  proiectul.

Articolul 1? Cine este pentru? 10 pentru. Împotrivă? 1. Abţineri? 2. Mulţumesc.
Articolul 2? La fel. Articolul 3. La fel. 4. Per total proiect? La fel.

Proiectul de hotărâre este adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, doamna
consilier  Pop  Nicolina  votând  împotrivă,  doamna  consilier  Bîrdea  Camelia  şi
doamna consilier David Olivia se abţin.

Proiect de hotărâre numărul 6 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru transport public zonal în Valea Jiului.

Dl primar: După cum discutam, cu programul ăsta de transport Linia Verde,
am făcut acordul de asociere şi acum trebuie să înfiinţăm Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară  între  Consiliul  Local  Aninoasa,  Petroşani,  Petrila,  Lupeni,
Uricani, Vulcan şi Consiliul Judeţean. Noi practic acum aprobăm această asociere,
planul de mobilitate am înţeles că e gata şi să depunem proiectul spre finanţare
pentru Linia Verde. Bani sunt, dacă prindem proiectul ar fi o treabă bună. Zice că
bani  sunt  pentru  asemenea  proiecte  care  reduc  zgomotul,  poluarea  şi  aşa  mai
departe. Şi noi trebuie să ne asociem ca să facem această asociaţie.

Dl Viorel Habian: Întrebări, vă rog.
Dna Nicolina Pop: Da nu am mai făcut o asociaţie din asta?Sau nu ţin eu

bine minte?
Dl primar: Ba, pe timpul lui Moloţ.
Dna Camelia Bîrdea: Nu, nu, acum 2-3 luni.
Dl primar: Acela a fost acord de asociere. Şi acum constituim ADI.
Dna Nicolina Pop:Şi atunci a fost doar un contract de asociere.
Dl Viorel Habian: Mulţumesc. Mai doreşte cineva să ia cuvântul? Supunem

la vot. Articolul 1. Cine este pentru? 2?3?4?5?6? Per total proiect? Mulţumesc.
Proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi.

Dl  primar:  Trecere din  domeniul  public  în  domeniul  privat  a  imobilului
teren şi construcţie în suprafaţă de 63 mp în intravilanul oraşului Aninoasa. Este
vorba de imobilul, chioşcul lui Ioana,îl trecem în domeniu privat, avem solicitare
de vânzare şi luna viitoare după ce o să iasă extrasul de CF pe privat o să venim cu
un proiect de hotărâre cu vânzarea acestiu spaţiu. Ştiţi că prin anii 2004-2005 a
apărut o lege prin care chiriaşii aveau drept de preemţiune la cumpărarea spaţiilor
pe care le aveau în chirie. Nu ştiu atunci cum nu au venit sau nu era întabulată. Ei



au făcut  nişte investiţii  acolo, e păcat.  Avem solicitare şi  am procedat la acest
proiect de hotărâre.

Dl Viorel Habian: Dacă doreşte cineva să ia cuvântul. Atunci supunem la
vot.Articolul 1? 2?3? Per total proiect? Următorul.

Proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiect  de  hotărâre  privind  casarea  publicaţiilor  din  fondul  bibliotecii
orăşeneşti Aninoasa, deteriorate sau perimate moral.

Dl primar: Am avut un referat din partea doamnei bibliotecare că sunt sute
de volume care sunt deteriorate, vechi, practic nu ai ce să mai faci cu ele.Am dat o
dispoziţie cu comisie de verificare a acestor aspecte, comisia a propus casarea a
acestor volume care nu îşi mai au rostul acolo şi ocupă numai spaţiu degeaba, îs
chiar îmbibate cu mucegai şi drept pentru care am iniţiat acest proiect de hotărâre
privind casarea publicaţiilor deteriorate.

Dl Viorel Habian: Întrebări?
Dna Nicolina Pop: Mai există cărţi la biblioteca aia?
Dl primar: Sigur.
Dl Viorel Habian: Supunem la vot, pe articole. Cine este pentru? Per total

proiect? Mulţumesc.
Proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi.

Punctul 10 raport privind efectuarea măsurilor de prevenire şi combatere a
marginalizării sociale în trimestrul 1 anul 2018.

Dl  primar:  Avem  la  ajutoare  sociale  88  de  persoane,  număr  familii
marginalizate  110.  Sumele  necesare  52,568  cheltuite  52,568.  Şi  total,  acelaşi
total.Altceva nu avem.

Dl Viorel Habian: Muţumesc. Întrebări? Interpretări?

Dl Ilie Botgros: Cu domnul secretar avem trei probleme la ora asta. Deci
acum 2 luni de zile sau o lună am scos o hotărâre de consiliu, prin care consiliu m-
a ales pe mine să reprezint consiliul la Pregoterm. Eu copil disciplinat, după ce l-
am întrebat pe domnul secretar dacă a trimis hotărârea, mă rog până la urmă a
trimis-o, îl sun pe Danciu ”Să trăiţi domnul director, sunt Botgros, ştiţi că eu fac
parte din consiliu” ”Domnu nu faci parte din nici un consiliu, hotărârea trebuia să
fie făcută  dezvoltare nu în consiliu de administraţie a Pregotermului.”  Domnul
secretar, nu ştiu, am văzut că primarul este iniţiatorul proiectului de hotărâre, cred
a fost o greşeală totală. Pe mine nu mă mai băgaţi în nici o comisie, vă rog eu
frumos. Că văd că şi aşa am râie, faceţi-vă comisile fără mine, nu vreau să conduc



nici consiliul niciodată. L-am condus de atâtea ori, dar m-am pus într-o postură din
asta, dumneavoastră ce aţi fi făcut dacă eraţi în locul meu?

Dl primar: Ca să vă răspund la prima. E penibilă întradevăr situaţia, cunosc
şi eu această problemă, dar noi am făcut actele după adresa pe care am primit-o de
la ei.

Dl  secretar:  Dumneavoastră  aţi  fost  desemnat  reprezentantul  consiliului
local în Pregoterm.

Dl Ilie Botgros: Păi acolo este doamna Geta, marea funcţionară Geta de la
Urbanism.

Dl secretar: Geta este reprezentant în ADI deşeuri, e cu totu alta poveste.
Dl Ilie Botgros:Păi înseamnă că le-a încurcat el.
Dl secretar: Dacă nu ştie ce vorbeşte aia e problema lui.
Dl Ilie Botgros: Mi-a zis că mă ocup de ADI deşeuri.
Dl secretar:  Nu, ADI deşeuri  e cu altă treabă.  Şi membru în consiliu de

administraţie,  nu-l  desemnează  Consiliul  Local,  consiliul  de  administraţie  se
stabilişte în fiecare an, în fiecare S.A. după alte reguli.  Noi doar am desemnat
reprezentat în socieatate, atât.

Dl Ilie Botgros: Corect.
Dl primar: Şi greşeala e de la ei.
Dl secretar: Că au înţeles ei ce au vrut, e problema lor. Dacă nu ştiu să

vorbească.
Dl Ilie Botgros: Eu am vrut să mă bag în seamă, să nu păţesc ca Nicolina, să

n-o cheme nimeni pe acolo să nu ştiu ce.
Dna Nicolina Pop: Păi oricum păţeaţi.
Dna Camelia Bîrdea: Până la urmă trebuie un reprezentant?
Dl Ilie Botgros: Păi nu ştiu, e treaba domnului primar, să se ocupe dânsul.
Dl primar: Trebuie.
Dna Camelia Bîrdea: Sau poate nu le-a convenit reprezentantul.
Dl Ilie Botgros: Deci a doua problemă.  Noi am aprobat statul de funcţii şi

organigrama  oraşului  Aninoasa,  da?  Şi  aveam  acolo  servicii  de  specialitate,
compartimente la care le-am aprobat şi mărirea salariului, unde am mai avut şi
discuţii că dăm şi nu dăm. Domnul primar este inadmisibil ca domnul secretar să
fie multilateral dezvoltat în Consiliul Local al Oraşului Aninoasa. Toate rapoartele
de specialitate la toate proiectele de hotărâre sunt făcute de către secretar. Nu se
poate aşa ceva. Înseamnă că nu mai avem nevoie de angajaţi, îi dăm pe toţi afară şi
le face domnul secretar pe toate. Păi dacă un specialist la urbanism nu se pricepe
pe partea lui pe care este plătit şi se pricepe numa domnul secretar, doamna Iancu
nu se pricepe la Agricol se pricepe numa domnul secretar, atunci nu are rost. Îmi
pare rău, ori le puneţi la muncă ori spuneţi că nu ştiu, eu ştiu că făceau pe vremea
noastră. Eu nu-mi aduc aminte ca dumneavoastră în calitate de secretar să fi făcut



un raport de specialitate au vreunui compartiment. Îmi aduc aminte că, chiar le
certam că nu le făceau fetele la timp şi le trăgeam de păr să ni le aducă.

Dl primar: Le mai făceam numa că le puneam numele lor.
Dl Ilie Botgros: Nu contează. Trebuie puse la muncă. Eu nu sunt deacord ca

toate proiectele de hotărâre aă aiba rapoarte de specialitate făcute de secretarul
Oraşului  Aninoasa,  secretarul  Oraşului  Aninoasa  se  ocupă  de  întocmirea
documentaţiilor în litera legii,  răspunde de respectarea legii  în comunitate şi în
instituţie. Deci cu asta nu sunt deacord şi vă spun, cred că suntem unicat în ţară ca
secretarul să le facă pe toate.

Dl primar: Cum să zic, nu-i moral, nu-i...
Dl Ilie Botgros: Domnul primar, păi atunci nu mai veniţi domne să le dăm

salarii la fetele astea, hai să le micşorăm. Că nu justifică munca.
Dl  primar:Aici  mai  aveţi  dreptate,  întradevăr,  că  până  fac  un  raport  de

specialitate trec două săptămâni, îmi trece mie data proiectului şi nu mai pot băga
pe ordinea de zi.

Dl  Ilie  Botgros:  Hai  să  nu  fim  absurzi,  că  nu  respectă  nici  unu  legea
administraţiei publică, privind întocmirea proiectelor de hotărâre.

Dl primar: Cum să nu.
Dl Ilie Botgros: Păi nu. N-am văzut publicat cu 30 de zile înainte şi aşa mai

departe. Nu asta e important,  că şi eu tot aşa făceam că vă aduceţi aminte. Da
puneţile fraţilor la muncă. Eu nu mai accept treaba asta, vă rog să mă credeţi.Eu nu
ştiu de ce nu s-au sesizat ăştia de la Prefectură, da cred că nu le trimiteţi numa
hotărârile.

Dl secretar: Ba, tot.
Dl Ilie Botgros: Păi şi? Raport de specialitate, secretarul Oraşului Aninoasa,

singurul  funcţionar  public  care  face  raport  de  specialitate  este  Angelica,  la
contabilitate, dacă te-ai pricepe şi la aia tot tu l-ai face. Deci nu se poate aşa ceva.
Raport  de specialitate la tir  cu arcu,  tot  tu. E vorba de buget  Angelica sau un
contabil, un referent acolo trebuia să facă raportul de specialitate pentru banii care
îi dăm acolo. Pentru că aşa este, e partea lor, de aia sunt plătite fetele astea.

Dl secretar: Aşa funcţionează lucrurile..
Dl Ilie Botgros: Nu, domnu secretar. Păi să funcţioneze, dar să funcţioneze

şi corect. Mie aşa mi se pare.
Dl primar: Da, am reţinut. Aici aveţi dreptate şi chiar o să verificăm.
Dl Ilie Botgros:Nu se poate se ajungem acum în anul 2018 să fie om orchest

în primărie, el face tot. 
Dl primar: Atunci ar trebui să îi dublăm şi salariul.
Dl  Ilie  Botgros:  Îl  trimplăm,  nu  îi  problemă,  i-am  dat  cât  aţi  vrut

dumneavoastră,  nu asta  contează.  Eu nu mă leg  de  salariul  nimănui,  dar  nu  e
corect, deci pentru noi nu-i corect. Hai să îi punem la muncă fratele meu. De unde



să  ştie  secretarul  mai  mult  decât  doamna  Iancu  cu  treaba  asta  cu  spaţiu  cu
amplasamentu cu nu ştiu ce, a făcut şi agricultură? Deci nu se poate aşa ceva, vă
rog eu frumos, puneţi-le la lucru.

Dl primar: Am înţeles asta, acum hai să trecem pestea asta, am înţeles.
Dl Ilie Botgros: Se întâmplă să ne atace o hotărâre, domnul secretar, sau o

să vină să îşi asume răspunderea ala care semnează, nu-si mai asumă raspunderea
primarul.

Dl primar: Cine o face răspunde.
Dl Ilie Botgros: Cine o face răspunde şi o să răspunzi tu pentru toate.
Dna Nicolina Pop: Păi şi care e problema?
Dl primar: Am înţeles ideea şi o să vedem, că întradevăr nu prea e corect,

dar nu e nici ilegal. Adică poate să le facă liniştit.
Dl Ilie Botgros: Eu zic că nu e corect.
Dl primar: Ba eu zic că e corect.Legea 215 spune că proiectul de hotărâre nu

poate fi dezbătut dacă nu e însoţit de cutare, nu specifică acolo niciunde că trebuie
să fie întocmit de compartimentele de specialitate, nu zice neapaărat obligatoriu de
doamna cutare.

Dl Ilie Botgros: Da nu scrie de compartimentele de specialitate?
Dl primar: Scrie de compartimentele de specialitate, da nu zice că secretarul

nu are voie sau viceprimarul sau oricare.
Dna Nicolina Pop: Da viceprimarul nu-i.
Dl primar: Păi şi el poate să facă, oricare.
Dl Ilie Botgros: Da nu-l opreşte nimeni.
Dl primar: Până la urmă hotărârea în sine îi baza şi să fie bună şi actele

premergătoare să fie piesele la dosar.
Dl Ilie Botgros: Eu zic că actele premergătoare sunt la fel de importante ca

şi încadrarea hotărârii propriu zisă în textul legii.
Dl primar: Da da cine semnează..
Dl Ilie Botgros: De acolo pleacă hotărârea, necesitatea iniţierii unui proiect

de hotărâre de către secretar sau de o treime din consilier, pleacă de acolo.
Dl primar: Da.
Dl Ilie Botgros: Că şi noi dacă vrem să iniţiem un proiect de hotărâre trebuie

să îl chemăm pe domnul secretar şi să chemăm specialistul. Dumneavoastră faceţi
aia, dumneavoastră aia.

Dl primar: Da, veniţi cu nota de fundamentare şi secretarul se ocupă. Nu-i
asta  problema,  acum am înţeles.  Da nu-i nici  o chestie  ilegală,  întradevăr  nu-i
corect, sunt deacord cu treaba asta.

Dl Ilie Botgros: Şi încă o problemă, domnul secretar, vă rog eu frumos, încă
o dată, la mapă să avem toate documentele, toate anexele, nu la o comisie le dai şi
la una nu.



Dl primar: Deci aici nu o să putem face treaba asta. Deci îmi daţi adresele
de mail şi vă trimit anexele pe mail, că aşa procedează toată lumea.

Dl Ilie Botgros: Eu nu am adresă de mail.
Dl primar: Atunci nu putem, deci 500 de pagini la o anexă nu pot să o listez.
Dl viceprimar: Pe facebook, pe privat.
Dl primar: Da, orice.
Dl Ilie Botgros: 500 de pagini?
Dl secretar: Ăla a fost planul de mobilitate.
Dl primar: Planul de mobilitate? Da nu e asta problema, adrese de mail şi

trimit pe mail.
Dl Ilie Botgros: Eu nu am vorbit de planul de mobilitate. Păi şi anexele care

au 5 pagini, de ce nu le puneţi?
Dl primar: Nici proiectele de hotărâre nu sunt obligat să vi le trimit. Poşta

electonică, fac dovada că le-am trimis.
Dl Ilie Botgros: Asiguraţi condiţii ca să le trimiteţi prin poşta electronică.

Atunci cumpăraţi tablete la toţi consilierii.
Dl primar: Cum toată lumea are facebook, mă gândesc că poate primi şi un

mail, nu? Că nu poţi să îţi faci facebook fără mail.
Dna Olivia David: Poate primim şi o tabletă.
Dl primar: Păi putem, no, la rectificare dacă e cumpărăm tablete, dacă avem

bani.
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