ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
_________________________________________
PROCES-VERBAL
LA DATA DE 17.07.2017 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 13
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 Laurenţiu, dna. Pop Nicolina,
dl. Sfia Ion.
Convocarea la şedinţă s-a făcut prin dispoziţia primarului nr. 234 din
11.07.2017.
Domnul consilier Botgros Ilie întreabă dacă se doresc completări la procesul
verbal al şedinţei ordinare anterioare nefiind modificări se aprobă în unanimitate
Doamna consilier David Olivia menţionează că doreşte completarea proceselor
verbale din luna februarie şi martie.
Se supune la vot ordinea de zi şi este aprobată cu unanimitate.
Se dă citire primului proiect de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind
aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului – garsonieră , în suprafaţă utilă
de 45,38 mp, situat în Aninoasa, str.Libertăţii, bl. 33 ap.11, jud.Hunedoara, domnului
Botderaţă Remus-Gheorghe.
Domnul primar face o prezentare succintă a proiectului de hotărâre explicând că
toate cele trei proiecte de hotărâre se referă la vânzarea unor locuinţe.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul său,
fiind aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 13.
Doamna preşedinte de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de zi
proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului –
apartament , în suprafaţă utilă de 69,07 mp, situat în Aninoasa, str.Bujorului, bl.E,
scara1, ap.3, jud.Hunedoara, domnului Ozon Emilian-Bogdan
Nemaifiind alte discuţii, proiectul este supus la vot pe articole şi pe întregul
său, fiind aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 13.
Doamna preşedinte de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea de zi
proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului –
garsonieră , în suprafaţă utilă de 28,00 mp, situat în Aninoasa, str.Libertăţii, bl. G,
scara II,, ap.21, jud.Hunedoara, doamnei Zaharia Gabriela.
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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 13.
Se dă cuvântul doamnei Ungureanu Doina, Şef SPAS, care face o prezentare a
Raportului statistic privind protecţia persoanelor cu handicap pe semestrul I 2017 şi a
Raportului privind realizarea măsurilor de prevenire şi combatere a marginalizării
sociale în trimestrul II anul 2017.
La punctul diverse, domnul viceprimar Sfia Ion dă citire răspunsului formulat în
cadrul comisiei de urbanism pentru domnul Dunca Vasile după cum urmează:” Având
în vedere adresa dumneavoastră înregistrată la primăria oraşului Aninoasa sub nr. 1790 din
21.06.2017 vă aducem la cunoştinţă că în data de 12.07.2017 s-a întrunit comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, în vederea verificării celor semnalate de dumneavoastră.
Din documentele puse la dispoziţie de către funcţionarii primăriei rezultă faptul că acele construcţii
la care faceţi referire au fost amplaste pe calea de acces la locuinţele din zonă. Conform
reglementărilor legale, căile de acces nu pot fi concesionate sau închiriate şi nici ocupate de
construcţii. Cât priveşte referirea pe care o faceţi la art. 31 din Legea nr. 50/1991, din discuţiile
purtate cu funcţionarii primăriei, înţelegem că nu vi s-a aplicat nici o sancţiune astfel că nu îşi
găseşte aplicare prevederea referitoare la prescrierea dreptului de a constata contravenţii
menţionat în articolul respective”.

Domnul consilier Botgros Ilie ia cuvântul şi explică că îi pare rău de aceşti
oameni dar domnul primar nu are altă soluţie decât să se conformeze legii.
Doamna consilier David Olivia consider că persoanele respective nu se supărau
ataât de mult dacă nu li se promitea în şedinţa trecută că li se poate concesiona terenul
din zonă.
Domnul primar răspunde că la data respectivă nu ştia că acea zonă apare ca şi
cale de acces.
Domnul primar mai dă citire unei cereri prin care doamna Venţa Mihaela
solicită concesionarea unei curţi.
Domnul consilier Botgros Ilie propune ca funcţionarii primăriei să meargă pe
teren, să se facă o identificare topo şi apoi să se facă un proiect de hotărâre.
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,
17.07.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
JR.GHEORGHE SIMION-NELU
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