ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
SIMERIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 30 aprilie 2020, în ședința ordinară a
Consiliului local al orașului Simeria
Ședința ordinară a Consiliului local al orașului Simeria a fost convocată prin Dispoziția
nr.129/2020, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.
La ședință, din totalul de 17 consilieri au fost prezenți un număr de 17 consilieri.
Domnul consilier Oroian Călin-Paul, în conformitate cu prevederile art. 123 din Ordonanța de
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de președinte al ședinței, preia conducerea
lucrărilor, arătând că la ședință participă domnul Rîșteiu Emil-Ioan, primarul orașului Simeria și
domnul jurist Todor Nicolae-Adrian, secretarul general al orașului Simeria.
Președintele ședinței, domnul consilier Oroian Călin-Paul, supune la vot procesul verbal al
ședinței Consiliului local al orașului Simeria din data de 31 martie 2020, care se aprobă cu 17 voturi
,,pentru’’.
Se prezintă proiectul ordinei de zi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi
radierea vehiculelor de pe raza Orașului Simeria, care nu se supun înmatriculării.
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Direcției de
Asistență Socială Simeria, structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului local al
orașului Simeria.
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă către concesionar, domnul
Trufaș Augustin-Alin, a terenurilor în suprafață de 427 mp., respectiv de 99 mp., înscrise în CF 67801
Simeria, respectiv CF 63388 Simeria , situate în Simeria, strada Sigismund Toduță, nr.15, aflate în proprietatea
privată a Orașului Simeria.

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de finanțări nerambursabile pentru unitățile
de cult din orașul Simeria, pentru anul 2020.
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului
5. Proiect de hotărâre pentru completarea art.20 din Anexa la H.C.L. nr.117/2019 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al orașului Simeria.
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului
6. Diverse.
7. Întrebări și interpelări.
La invitația domnului consilier Oroian Călin-Paul, președintele ședinței, domnul Rîșteiu EmilIoan, Primarul orașului Simeria, prezintă Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza Orașului
Simeria, care nu se supun înmatriculării.
Domnul consilier Anucuța Șofronică-Tomiță prezintă raportul favorabil al Comisiei
Administrație Publică Locală, Juridică.
Nefiind înscrieri la cuvânt, președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre pe articole,
fiecare în parte fiind aprobat cu 17 voturi ,,pentru''.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său, în forma inițiată și cu 17 voturi
,,pentru'' se adoptă HCL nr. 33/2020.
Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan prezintă Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Simeria,
structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului local al orașului Simeria.
Domnul consilier Anucuța Șofronică-Tomiță prezintă raportul favorabil al Comisiei
Administrație Publică Locală, Juridică.

-2Doamna consilier Asan Marcela-Elena solicită ca pentru următoarea ședință a Consiliului local,
Direcția de Asistență Socială subordonată Consiliului Local să prezinte un raport de activitate, care să
cuprindă și date privitoare la numărul persoanelor asistate, pe grupe de vârstă. Solicită acestea, ca
eventual, în funcție de datele prezentate să propună achiziționarea unor teste rapide pentru depistarea
infecției cu Covid-19, pentru categoriile de persoane aflate în nevoi.
Domnul Rîșteiu Emil-Ioan, primarul Orașului Simeria îi răspunde că pe raza administrativteritorială a orașului există un număr de aproximativ 50 de persoane asistate social, afirmă că eventuala
propunere de achiziționare a unor teste rapide pentru depistarea Covid-19 va fi analizată și o roagă pe
doamna consilier Asan Marcela-Elena să explice care sunt categoriile cărora, după opinia dumneaei, ar
trebui să li se faciliteze efectuarea testelor rapide. Menționează că în momentul de față se află în
desfășurare campania de distribuire a alimentelor prin programul POAD.
Doamna consilier Asan Marcela-Elena îi răspunde că persoanele cărora ar trebui să li se pună la
dispoziție testele rapide sunt cele vulnerabile la boli, pensionarii cu pensii mici, persoanele cu
probleme de sănătate și cu venituri mici și alte categorii aflate în nevoi. Dorește ca populația să poată
simți faptul că autoritățile vin în ajutorul celor în nevoi.
Domnul primar Rîșteiu Emil-Ioan afirmă că, din câte se știe, testele rapide nu sunt exacte, cele
de precizie fiind testele PCR, care sunt apreciate ca fiind singurele relevante. Afirmă că o să solicite
opinia specialiștilor din cadrul Spitalului General CF Simeria, pentru a ajunge la o concluzie.
Doamna consilier Bal Cristina-Angela afirmă că ar trebui luate în considerare pentru asigurarea
unor teste rapide și persoanele care sunt expuse infectării, cum ar fi cadrele medicale, pesonalul din
farmacii, primărie sau poștașii.
Domnul consilier Steici Marius-Silviu apreciază că este bine să ne implicăm în achiziția acestor
teste, însă să se stabilească de către persoane competente care sunt acele categorii care ar trebui să
beneficieze de testare.
Domnul primar Rîșteiu Emil-Ioan afirmă că toate părerile vor fi luate în considerare și se va
analiza din toate punctele de vedere, cu atât mai mult cu cât îngrijorarea ar fi justificată și prin prisma
faptului că zona noastră geografică este una afectată serios de infecția cu virusul SARS-Cov-2.
Domnul consilier Voica Tiberiu afirmă că în unele comunități au început să se efectueze teste
de grup, pentru a economisi testele PCR și timpul.
Nemaifiind înscrieri la cuvânt, președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre pe
articole, fiecare în parte fiind aprobat cu 17 voturi ,,pentru''.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său, în forma inițiată și cu 17 voturi
,,pentru'' se adoptă HCL nr. 34/2020.
La invitația domnului consilier Oroian Călin-Paul, președintele ședinței, domnul Rîșteiu EmilIoan, Primarul orașului Simeria, prezintă Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind
aprobarea vânzării prin negociere directă către concesionar, domnul Trufaș Augustin-Alin, a terenului
în suprafață de 427 mp., înscris în CF 67801 Simeria, situate în Simeria, strada Sigismund Toduță,
nr.15, aflate în proprietatea privată a Orașului Simeria.
Doamna consilier Bozdog Daniela prezintă raportul favorabil al Comisiei Buget-Finanțe.
Nefiind înscrieri la cuvânt, președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre pe articole,
fiecare în parte fiind aprobat cu 16 voturi ,,pentru'' și un vot ,,împotrivă”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său, în forma inițiată și cu 16 voturi
,,pentru'' și un vot ,,împotrivă” se adoptă HCL nr. 35/2020.
Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan prezintă Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre
privind aprobarea acordării de finanțări nerambursabile pentru unitățile de cult din orașul Simeria,
pentru anul 2020.
Doamna consilier Bozdog Daniela prezintă raportul favorabil al Comisiei Buget-Finanțe.
Nefiind înscrieri la cuvânt, președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre pe articole,
fiecare în parte fiind aprobat cu 16 voturi ,,pentru'' și un vot ,,împotrivă”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său, în forma inițiată și cu 16 voturi
,,pentru'' se adoptă HCL nr. 36/2020.
La invitația domnului consilier Oroian Călin-Paul, președintele ședinței, domnul Rîșteiu EmilIoan, Primarul orașului Simeria, prezintă Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre pentru
completarea art.20 din Anexa la H.C.L. nr.117/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare al Consiliului Local al orașului Simeria.
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Administrație Publică Locală, Juridică.
Nefiind înscrieri la cuvânt, președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre pe articole,
fiecare în parte fiind aprobat cu 17 voturi ,,pentru''.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său, în forma inițiată și cu 17 voturi
,,pentru'' se adoptă HCL nr. 37/2020.
Proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi fiind epuizate, domnul consilier Oroian Călin-Paul,
președintele ședinței, îl invită pe domnul jurist Todor Nicolae-Adrian, secretarul general al orașului
Simeria să prezinte materialele de la punctul ,,Diverse”.
Domnul jurist Todor Nicolae-Adrian, secretarul orașului Simeria, anunță faptul că la acest
punct nu există materiale la dosarul de ședință.
Domnul consilier Oroian Călin-Paul, președintele ședinței dă cuvântul celor prezenți în sală,
după cum urmează:
*- domnul consilier Șuteu Mircea-Răzvan apreciază că pavajul cu care se realizează trotuarele
din oraș este de o calitate bună, însă trebuie găsită altă soluție care să înlocuiască sarea ce se aplică pe
durata iernii, deoarece aceasta produce degradarea în timp scurt al trotuarului.
Domnul primar Rîșteiu Emil-Ioan explică faptul că s-a ales un pavaj rezistent și solicită să se ia
în considerare observația domnului consilier.
*-doamna consilier Vană Mariana:
-1.Propune ca purtarea măștilor de protecție în spațiul public deschis să fie lăsată la latitudinea
fiecărui cetățean al orașului.
Domnul primar Rîșteiu Emil-Ioan propune ca măsura de purtare a măștilor în spațiul public să
mai fie păstrată timp de încă două săptămâni, iar după data de 15 mai să se aplice măsurile ce se vor
lua la nivel național.
Domnul consilier Stoica Gheorghe și doamna consilier Bozdog Daniela sunt în asentimentul
domnului primar.
Doamna consilier Vană Mariana este de acord ca această discuție să se reia după data de 15 mai
2020.
-2.Solicită ajutor din partea Direcției de Asistență Socială a Orașului Simeria pentru rezolvarea
unei situații deosebite. Este vorba despre o doamnă care este supusă zilnic unor violențe verbale și
fizice din partea concubinului. În acest caz a fost sesizată și Poliția Locală, care a intervenit, de
moment situația s-a aplanat, însă agresiunile au reînceput în scurt timp. Sugerează ca periodic să se
facă vizite de către specialiști din cadrul Direcției de Asistență Socială și să i se asigure consiliere
psihologică.
Domnul Rîșteiu Emil-Ioan, primarul Orașului Simeria, afirmă că autoritățile au cunoștință
despre situația sesizată, Direcția de Asistență Socială a efectuat o anchetă socială la fața locului și se
știa că problema a încetat. Arată că va fi reluată discuția pe acestă temă cu domnul Pintea AdrianIacob, directorul D.A.S., pentru a găsi o soluție, eventual efectuarea unor vizite săptămânale, care să
asigure un climat normal de viață persoanelor implicate în conflict.
-3. Dorește să știe care este situația lucrărilor pe străzi, deoarece se apropie o perioadă ploioasă.
Domnul primar Rîșteiu Emil-Ioan îi răspunde că se lucrează pe strada Gheorghe Doja și că
urmează să se facă legătura cu strada Gheorghe Lazăr.
-4. Solicită să se curețe rigola de pe strada Gheorghe Lazăr, deoarece în urma ploilor a rămas
plină de peturi și de alte deșeuri.
-5. Atrage atenția asupra faptului că zona satului Simeria Veche, în apropierea fostului
camping, a devenit un loc rău famat, unde cele două sau trei prostituate din zonă își duc clienții.
Domnul primar Rîșteiu Emil-Ioan afirmă că aceasta este o problemă pe care, deocamdată,
nimeni nu știe cum să o rezolve. S-au purtat discuții cu domnul Fara Nicolae, director al Direcției
Tehnice, cu domnul Iacob George, șef al Serviciului Gospodărire Comunală, Pășuni și cu domnul
Sarafinceanu Marius, administrator al S.C. SIMPRESTUTIL S.R.L. Simeria, ca, în ideea în care
actuala pandemie împiedică oamenii să își petreacă vacanțele în locuri mai îndepărtate de casă, s-ar
putea ca afluența de persoane în zona fostului camping de la Simeria Veche să fie una mai mare, astfel
încât ar fi oportun să se efectueze lucrări de defrișare și toaletare în perimetrul respectiv. Ulterior
efectuării acestor lucrări de amenajare, zona va fi păzită, iar acest fapt va duce în cele din urmă la
evitarea situațiilor semnalate de către doamna consilier Vană Mariana.

-4*-domnul consilier Hațegan Pavel întreabă dacă lucrările de pe strada Cuza Vodă au fost
finalizate, deoarece trotuarul de pe partea stângă a străzii, în direcția spre S.C. MARMOSIM S.A. este
nerefăcut în urma lucrărilor.
Domnul primar Rîșteiu Emil-Ioan îi răspunde că trotuarul de pe partea dreaptă a străzii face
parte din lucrările cuprinse în proiect, însă despre cel de pe partea stângă, va trebui să se verifice, cam
ce ar fi de refăcut.
*-doamna consilier Bozdog Daniela solicită Poliției Locale ca, după ce restricțiile impuse de
starea de urgență se vor relaxa sau chiar se vor ridica, să dea dovadă de vigilență, pentru a se evita
furturile și alte infracțiuni.
Domnul Primar Rîșteiu Emil-Ioan o asigură că înainte de data de 15 mai 2020, dată la care
starea de urgență se pare că va lua sfîrșit, se va organiza o ședință a Comitetului Local de Ordine
Publică, în cadrul căreia, împreună cu reprezentanții Poliției Naționale, se vor stabili ce măsuri se
impun pentru menținerea siguranței cetățenilor.
Doamna consilier Asan Marcela-Elena:
1.- solicită ca parcarea de pe strada Sigismund Toduță să fie reabilitată.
Domnul primar Rîșteiu Emil-Ioan explică faptul că parcarea respectivă este cuprinsă în
proiectul de reabilitare finanțat prin P.N.D.L., însă, nu se știe din ce motive, constructorul se mișcă
foarte încet, la limita graficelor de lucrări.
2.- întreabă dacă pe strada Andrei Mureșanu gurile de canal vor rămâne la nivelul la care au
fost executate.
Domnul primar Rîșteiu Emil-Ioan îi răspunde că pe strada respectivă încă se lucrează, urmând
să se așeze și alte straturi de asfalt, astfel încât capacele canalelor vor fi la nivelul carosabilului la
finalul lucrării.
*-domnul consilier Stoica Gheorghe sesizează problema iluminatului public pe strada paralelă
cu strada Sigismund Toduță, unde , de altfel, se semnalează și multe șanțuri și gropi.
Domnul primar Rîșteiu Emil-Ioan îi răspunde că lucrarea de pe strada respectivă este
contractată cu o firmă de la Timișoara, care va începe lucrările în scurt timp.
*- doamna consilier Bal Cristina-Angela dorește să știe care este stadiul în care se află intenția
de realizare a sensului giratoriu la intrarea în oraș din DN7, spre strada 1 Decembrie.
Domnul primar Rîșteiu Emil-Ioan îi aduce la cunoștință faptul că raportul de evaluare realizat
la solicitarea executivului nu a fost mulțumitor pentru proprietarii terenurilor de pe colț, care au
solicitat o contraevaluare. Din acest motiv, executivul a solicitat efectuarea unei a treia evaluări, care
va fi gata peste două săptămâni. Diferența per total dintre primele două evaluări este de 15 mii de euro.
*-domnul consilier Steici Marius-Silviu:
1.- Se declară nemulțumit de modul foarte lent în care avansează lucrările de la școli și totodată
îngrijorat pentru motivul că în acest ritm, lucrările nu vor fi gata până în luna septembrie, iar elevii nu
vor avea unde să facă școală. Motivul care era invocat până acum de către constructori era acela că
prezența elevilor și a profesorilor în incinta școlii îngreunează organizarea șantierului. Însă, în
contextul actual, de două luni de zile, elevii nu au mai frecventat școala. Lucrările puteau să fie destul
de avansate. Echipele de muncitori, care la sfârșitul lunii februarie erau formate din 25-30 persoane,
acum sunt tot mai restrânse numeric, ajungând să fie prezenți 4 muncitori, totul e plin de mizerie,
clădirile, curtea, sala de sport este începută din luna august a anului trecut și nu este finalizată nici până
acum.
Domnul primar Rîșteiu Emil-Ioan afirmă că va discuta cu responsabilii lucrării pentru a
remedia situația.
2.- Propune ca pe invitația ce se trimite consilierilor locali cu ocazia convocării ședințelor
ordinare, pe lângă pubtele existente, care se referă la proiectele de hotărâre, la materialele de la
,,Diverse” și punctul de ,,Întrebări și interpelări”, să fie introdus și un punct pentru ,,Răspunsuri și
rezolvări”. Solicită aceasta deoarece în urma unor solicitări formulate în cadrul ședințelor consiliului
local, s-a stabilit luarea unor măsuri, ori s-au solicitat acțiuni a căror finalizare a rămas necunoscută
consilierilor locali. Astfel, ar dori ca problemele ridicate la punctul de ,,Întrebări și interpelări” să își
găsească rezolvare, iar această rezolvare să fie adusă la cunoștința consiliului.
Domnul primar Rîșteiu Emil-Ioan arată că procesul-verbal al ședinței, incluzând toate măsurile
stabilite, este adus la cunoștința compartimentelor de specialitate, care pun în aplicare măsurile
respective.
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verifice dacă regulamentele și prevederile legale permit introducerea acestui punct, iar în cazul în care
această solicitare este legală, se declară de acord cu faptul că fiecare măsură solicitată de consiliu
urmează să fie raportată de către compartimentul de specialitate, prin note informative, în cadrul
ședințelor ulterioare.
Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt, președintele ședinței, domnul consilier Oroian Călin-Paul,
supune la vot solicitarea domnului consilier Steici Marius-Silviu, cu condiția verificării de către
domnul jurist Todor Nicolae-Adrian, secretarul general al Orașului Simeria, a respectării prevederilor
legale în vigoare, propunere care este aprobată cu 15 voturi ,,pentru”.
Domnul Oroian Călin-Paul, președintele ședinței dă cuvântul domnului Cozma Florin, prezent
în sală. Acesta se prezintă ca fiind un cetățean al orașului Simeria, locuitor al zonei Gheorghe Doja Șoseaua Națională, zonă în care s-a demarat lucrarea de reabilitare a trotuarelor. Domnul Cozma Florin
este reprezentantul unui grup mai mare de cetățeni care se declară nemulțumiți de înlocuirea
trotuarului vechi, cu pavaj nou, pe care îl consideră mai puțin rezistent. De asemenea, sesizează faptul
că pe strada Gheorghe Doja, în urma executării unei lucrări de introducere a unei conducte, carosabilul
s-a acoperit superficial, drept pentru care, începând cu zona taximetriștilor din gară, strada e plină de
apă. Altă problemă pentru care solicită a se găsi rezolvare este acceași care a fost sesizată de către
doamna consilier Vană Mariana, cu privire la femeia care este terorizată de concubin, insistând pe
faptul că trebuie să se găsească o modalitate de a o putea ajuta. Afirmă că ar trebui ca vecinii să dea
declarații referitoare la starea lucrurilor.
Domnul primar Rîșteiu Emil-Ioan întreabă de ce sunt cetățenii nemulțumiți pentru refacerea
trotuarelor din zonă. Susține că executarea lucrărilor respective pe acele tronsoane s-a stabilit tocmai
ținând cont de faptul că acele trasee sunt mult circulate, pe acolo mergând oamenii la uzină, la biserică,
la liceu, iar materialele folosite sunt de cea mai înaltă calitate, pavajul ales fiind unul foarte rezistent.
În ceea ce privește situația străzii Gheorghe Doja, arată că în zona respectivă se lucrează la rețeaua de
ape pluviale, iar până C.F.R. nu finalizează lucrarea la curent și apă, nu se poate interveni cu altă
lucrare. Asigură cetățenii din zona respectivă că strada nu va fi lăsată de izbeliște, însă nu se poate
acționa în momentul de față.
Nemaifiind alte discuții, domnul consilier Oroian Călin-Paul, președintele ședinței declară
lucrările ședinței închise.
PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
cons.OROIAN CĂLIN-PAUL

SECRETAR GENERAL,
jr. TODOR NICOLAE-ADRIAN

