ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
_________________________________________
PROCES-VERBAL
LA DATA DE 29.06.2017 ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ A
CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
Dl. consilier Botgros Ilie, decanul de vârstă al consilierilor, ia cuvantul în
şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Aninoasa, la care participă un nr. de 12
consilieri, respectiv: 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 Laurenţiu, dna. Pop Nicolina, dl. Sfia Ion.
Convocarea la şedinţă s-a făcut prin dispoziţia primarului nr. 215 din
29.06.2017.
Domnul consilier Botgros Ilie întreabă dacă se doresc completări la procesul
verbal al şedinţei ordinare.
Doamna consilier David Olivia solicită menţionarea în procesul verbal a
faptului că doamna Ştefanca a fost îndemnată să facă o cerere pentru concesionarea
terenului şi a faptului că doamna Pop Nicolina i-a spus domnului Vlaşin că nu trebuia
să discute în şedinţă despre reparaţia locuinţelor de pe Vale-n Sus pentru că el
locuieşte acolo şi este în conflict de interese.
Domnul secreatar răspunde că sunt părţi pe care atunci când le aude în căşti nu
se înţeleg pentru că vorbesc mai multe persoane în acelaşi timp şi va face completările.
Domnul consilier Botgros Ilie solicită să se facă propuneri pentru alegerea unui
preşedinte de şedinţă.
Domnul viceprimar Sfia Ion o propune pe doamna consilier David Olivia,
propunerea fiind votată în unanimitate.
Doamna preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt proiecte peste ordinea de
zi.
Domnul primar raspunde că mai există un proiect de hotărâre privind privind
aprobarea asocierii Oraşului Aninoasa prin Consiliul Local al Oraşului Aninoasa cu
U.A.T. Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara şi cu municipiile
Petroşani, Lupeni, Municipiul Vulcan şi oraşele Petrila şi Uricani în vederea depunerii
proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroşani-AninoasaVulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”
Noua ordine de zi este aprobată cu unanimitate.
Primul proiect de pe ordinea de zi a fost deja aprobat cu unanimitate.
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Se dă citire celui de al doilea proiect de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre
aprobarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului
Aninoasa.
Domnul primar explică că după fiecare modificare în statul de funcţii trebuie să
aprobăm statul de funcţii şi să îl trimitem la ANFP fiind vorba de trei modificări,
respectiv vacantarea postului de consilier juridic, ocuparea unui post la impozite şi
taxe şi transformarea unui post de la urbanism deoarece este cu vecchime mare şi să îl
facem de debutant.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul său,
fiind aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 12.
Doamna preşedinte de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de zi
proiect de hotărâre aprobarea repartizării unor locuinţe din fondul locativ de stat aflat
în administrarea Consiliului local al oraşului Aninoasa.
Domnul primar explică că este necesară aprobarea Consiliului local după
repartizările făcute în Comisia de locuinţe.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul
său, fiind aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 12.
Doamna preşedinte de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de zi
proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Oraşului Aninoasa prin Consiliul Local
al Oraşului Aninoasa cu U.A.T. Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean
Hunedoara şi cu municipiile Petroşani, Lupeni, Municipiul Vulcan şi oraşele Petrila şi
Uricani în vederea depunerii proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între
Petrila-Petroşani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”
Domnul primar explică că în cadrul Programului Operaţional Regional 20142020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de
carbon, Prioritatea de investiţii 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de
dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane,
inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de
adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de
carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă care
promovează dezvoltarea sistemelor de transport ce funcţionează cu ”energie verde”,
prin asocierea Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Municipiile
Petroşani, Vulcan, Lupeni, şi Oraşele Petrila, Aninoasa şi Uricani, prin consiliile
locale respective se doreşte depunerea spre finanţare a proiectului ”Linie verde de
autobuze electrice între Petrila-Petroşani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line
Valea Jiului”. Având în vedere că asocierea aprobată prin Hotărârea Consiliului local a
oraşului Aninoasa nr. 38/2012, Hotărârea Consiliului Local a oraşului Aninoasa nr.
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52/2014 şi Hotărârea Hotărârea Consiliului Local a oraşului Aninoasa nr. 42/2015 au
fost elaborate şi aprobate conform prevederilor Programului Operaţional Regional
2007 – 2013, se impune elaborarea şi aprobarea unui nou acord de asociere care să
corespundă prevederilor Programului Operaţional Regional 2014-2020.
Ia cuvântul domnul consilier Botgros Ilie care explică că a mai existat o
asociaţie pentru a merge cu troleibuzulu şi trebuie să ne asociem pentru că nu putem să
ieşim din contextul consiliilor locale din Valea Jiului şi speră că vom putea obţine şi
finanţarea, este puţin sceptic dar ar fi bine să reuşim fiind de acord cu proiectul de
hotărâre.
Domnul primar menţionează că s-a convenit cu Consiliul Judeţean ca aceştia să
suporte şi cofinanţarea.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul
său, fiind aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 11 doamna consilier Pop
Nicolina abţinându-se.
Se trece la punctual diverse
Domnul primar afirmă că are o petiţie adresată Coniliului local şi primăriei, de
la Dunca Vasile şi Ştefanca Maria care solicită o treime din teren pentru a face alte
garduri dar respectivul teren este cale de acces, aşa figurând şi în cartea funciară.
El explică că potrivit Legii 50, au fost somaţi ca în termen de 15 zile să fie
demolate construcţiile iar după aceea s-a dat o dispoziţie pentru demolarea porţii şi a
gardului. El este de părere că dacă se înţelegeau nu se ajungea aici dar acum nu mai
are ce face.
Domnul consilier Botgros Ilie solicită o copie a petiţie şi pentru comisia de
urbanism în vederea analizării ei.
Doamna consilier Bîrdea Camelia îl întreabă pe domnul primar dacă a găsit la
Cartea Funciară că acolo este cale de acces şi dacă trebuie să îl creadă pe cuvânt. Ar
dori să i se pună la dispoziţie nişte documente pentru a vedea cu ochii lor.
Domnul consilier Bălăeţ Dumitru aduce la cunoştinţă că domnul Şaucă şi doi
vecini reclamă faptul că în zonă se aruncă gunoaie.
Ia cuvântul doamna consilier David Olivia care întreabă dacă nu se poate
împărţi calea de acces. Domnul primar răspunde că nu se poate.
Domnul viceprimar Sfia Ion explică că înainte pe strada Progresului erau
probleme doar cu Mureşan dar acum toţi nu se mai înţeleg.
Doamna consilier David Olivia consider că trebuie să se găsească o rezolvare şi
consider că este bună idea de a se discuta în comisia de urbanism.
Ia cuvântul doamna Dunca şi doamna Ştefanca care apreciază că acţiunea
domnului primar este o bătaie de joc la adresa părinţilor lor care sunt bătrâni şi bolnavi
demolându-se poarta care îi apăra. Ea explică că a făcut o cerere către Consiliul local
şi primărie conform legii prescripţiei şi nu i s-a dat termen.
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Domnul primar răspunde că i s-a dat termen pentru a se conforma prin nota de
constatare.
Doamna Dunca afirmă că a fost ameninţată pe facebook să îşi dărâme gresia şi
nu se respectă secretul profesional.
Domnul primar explică că este domeniul public al oraşului şi ocuparea lui se
făcea în mod ilegal.
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,
29.06.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
JR.GHEORGHE SIMION-NELU
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