ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL LUPENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 28 noiembrie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare
a Consiliului Local al Municipiului Lupeni

Consiliul Local al Municipiului Lupeni a fost convocat în ședință ordinară, prin Dispoziția
Primarului Municipiului Lupeni nr. 758/ 22 noiembrie 2019, cu respectarea prevederilor legale.
Lucrările şedinţei sunt deschise de către doamna consilier local Anița Burlacu, președinte de ședință
ales potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 107/ 2019 privind alegerea
preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie-noiembrie 2019, care constată că din totalul de 19 consilieri
care compun Consiliul Local Lupeni sunt prezenți 18, lipsind domnul consilier local Lucian-Andrei Anghel
(probleme de serviciu).
La lucrările şedinţei participă domnul Iacob Viorel Mesaroș, Viceprimar al Municipiului Lupeni și
domnul Jr. Marius Claudiu Băloi Secretar al Municipiului Lupeni.
Constatând întrunint cvorumul prevăzut de lege, doamna consilier local Anița Burlacu declară
ședința deschisă.
Întrucât în sala de ședințe este prezentă o doamnă este întrebată dacă dorește să participe la lucrările
ședinței sau dorește să expună Consiliului local o problemă cu care se confruntă.
Doamna Logo Ileana precizează că are o problemă legată de impozite: cu mai mulți ani în urmă nu a
avut venituri pentru a achita impozitul la apartament motiv pentru care i s-au calculat majorări și penalități
pe care le achită și în prezent; consideră că de vină pentru situația dată este statul, inclusiv primăria care nu
dă locuri de muncă oamenilor.
Doamna consilier local Anița Burlacu, Președinte de ședință, precizează că în privința calculelor nu
se pune problema unor greșeli, sumele fiind generate de programul informatic care admnistrează baza de
date a serviciului de impozite și taxe locale.
Domnul Viceprimar Iacob Viorel Mesaroș precizează că primăria nu caută și nu găsește locuri de
muncă pentru cetățeni de acest lucru ocupându-se Forțele de Muncă. Precizează totodată faptul că mai zilele
trecute Primăria a organizat concurs pentru ocuparea unor posturi de muncitori calificați și necalificați la
care putea participa.
Doamna consilier local Anița Burlacu, în calitate de Președinte de ședință dă cuvântul domnului
Iacob Viorel Mesaroș, Viceprimar al Municipiului Lupeni, ca în numele inițiatorului ședinței, să prezinte
Consiliului local al Municipiului Lupeni proiectul ordinii de zi.
Domnul Viceprimar Iacob Viorel Mesaroș, prezintă proiectul ordinii de zi și îl supune la vot:
Proces-verbal ale ședinței extraordinare din data 19 noiembrie 2019:
1 – Proiect de hotărâre nr. 115/ 2019 privind stabilirea și acordarea indemnizației de hrană și a
indemnizației de periculozitate pentru membrii echipei Serviciului Public Voluntar Salvamont Lupeni.
Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni
2 – Proiect de hotărâre nr. 130/ 2019 privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare
care se vor acorda în anul şcolar 2019/ 2020 în cadrul Liceului Tehnologic Lupeni.
Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni
3 – Proiect de hotărâre nr. 131/ 2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al
Municipiului Lupeni nr. 123/ 2019 privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare care se vor
acorda în anul şcolar 2019/ 2020 în cadrul Liceului Teoretic Mircea Eliade Lupeni și a Școlii Gimnaziale
nr. 3 Lupeni.
Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni
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4 – Proiect de hotărâre nr. 133/ 2019 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform
prevederilor contractuale, a două contracte de închiriere de locuințe ANL.
Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni
5 – Proiect de hotărâre nr. 134/ 2019 pentru revocarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului local al
Municipiului Lupeni nr. 122/ 2019 privind aprobarea repartizării unor locuinţe ANL situate administrativ în
Municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii, judeţul Hunedoara, conform listei anuale de priorităţi.
Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni
6 – Proiect de hotărâre nr. 135/ 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile
decembrie 2019 - ianuarie 2020.
Iniţiator: Iacob Viorel Mesaroș, Viceprimar al Municipiului Lupeni
7 – Diverse
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi în forma prezentată.
După aprobarea cu unanimitate de voturi a procesului-verbal de la ședința din 19 noiembrie 2019, se
trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr. 115/ 2019 privind stabilirea și
acordarea indemnizației de hrană și a indemnizației de periculozitate pentru membrii echipei Serviciului
Public Voluntar Salvamont Lupeni.
Domnul consilier local Andrei Resiga anunță un posibil conflict de interese motiv pentru care anunță
faptul că se va abține de la dezbateri precum și de la votare.
Domnul Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre precizând necesitatea adoptării sale.
Comisiile de specialitate ale Consiliului local avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Doamna consilier Anița Burlacu, Președinte de ședință, invită membrii Consiliului local prezenți să
se înscrie la cuvânt.
Domnul consilier local David Benedekfi consideră că atâta timp cât membrii echipei Salvamont sunt
voluntari este normal să le plătim măcar indemnizații de hrană și spor pentru periculozitate în zilele in care
sunt prezenți la activități.
Domnul Viceprimar precizează că indemnizațiile de hrană se plătesc de mulți ani și sunt achitate la
zi.
Întrucât nu au mai fost luări de cuvânt, proiectul de hotărâre a fost supus la vot fiind aprobat cu
unanimitate de voturi devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 128/ 2019, cu mențiunea că domnul
consilier local Andrei Resiga s-a abținut de la votare.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr. 130/ 2019 privind aprobarea
numărului şi cuantumului burselor şcolare care se vor acorda în anul şcolar 2019/ 2020 în cadrul Liceului
Tehnologic Lupeni.
Domnul Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre dar și necesitatea analizării și adoptării proiectului
prezentat prin faptul că de adoptarea unei hotărâri în acest sens, depinde acordarea sau nu a burselor școlare
pentru elevi.
Comisiile de specialitate ale Consiliului local avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Doamna consilier Anița Burlacu, Președinte de ședință, invită membrii Consiliului local prezenți să
se înscrie la cuvânt.
Întrucât nu au fost luări de cuvânt, proiectul de hotărâre a fost supus la vot fiind aprobat cu
unanimitate de voturi, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 129/ 2019.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr. 131/ 2019 pentru modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 123/ 2019 privind aprobarea numărului şi
cuantumului burselor şcolare care se vor acorda în anul şcolar 2019/ 2020 în cadrul Liceului Teoretic
Mircea Eliade Lupeni și a Școlii Gimnaziale nr. 3 Lupeni.
Domnul Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre și necesitatea adoptării sale precizând că după
adoptarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 123/ 2019, prin adresa nr. 13.252/
04.11.2019 Liceul Teoretic Mircea Eliade a propus transformarea unei burse de merit în bursă de
performanță.
Comisiile de specialitate ale Consiliului local avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Doamna consilier Anița Burlacu, Președinte de ședință, invită membrii Consiliului local prezenți să
se înscrie la cuvânt.
Întrucât nu au fost luări de cuvânt, proiectul de hotărâre a fost supus la vot fiind aprobat cu
unanimitate de voturi, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 130/ 2019.
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Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr. 133/ 2019 privind aprobarea
încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a două contracte de închiriere de locuințe
ANL.
Domnul Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre și necesitatea adoptării sale cu mențiunea că
respectivele rezilieri sunt solicitate de chiriașii ANL, care nu mai doresc aceste locuințe.
Comisiile de specialitate ale Consiliului local avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Doamna consilier Anița Burlacu, Președinte de ședință, invită membrii Consiliului local prezenți să
se înscrie la cuvânt.
Întrucât nu au fost luări de cuvânt, proiectul de hotărâre a fost supus la vot fiind aprobat cu
unanimitate de voturi, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 131/ 2019.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr. 134/ 2019 pentru revocarea
articolului 1 al Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 122/ 2019 privind aprobarea
repartizării unor locuinţe ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii, judeţul
Hunedoara, conform listei anuale de priorităţi.
Domnul Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre precizând că, domnul Harabagiu Ionuț a primit o
locuință ANL pe care a refuzat-o în mod explicit conform declarației olografe atașate materialelor de ședință
motiv pentru care se impune prezentul proiect de hotărâre.
Comisiile de specialitate ale Consiliului local avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Doamna consilier Anița Burlacu, Președinte de ședință, invită membrii Consiliului local prezenți să
se înscrie la cuvânt.
Întrucât nu au fost alte luări de cuvânt, proiectul de hotărâre a fost supus la vot fiind aprobat cu
unanimitate de voturi, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 132/ 2019.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr. 135/ 2019 privind alegerea
preşedintelui de şedinţă pentru lunile decembrie 2019 - ianuarie 2020.
Domnul Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre iar potrivit cutumei Consiliului local al
Municipiului lupeni propune ca doamna consilier local Prof. Rodica Cîmpean să fie aleasă președinte de
ședință pentru următoarele două luni.
Comisiile de specialitate ale Consiliului local avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Doamna consilier Anița Burlacu, Președinte de ședință, invită membrii Consiliului local prezenți să
se înscrie la cuvânt.
Întrucât nu au fost luări de cuvânt, proiectul de hotărâre a fost supus la vot fiind aprobat cu
unanimitate de voturi, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 133/ 2019.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: Diverse
Doamna consilier Anița Burlacu, Președinte de ședință, invită membrii Consiliului local prezenți să
se înscrie la cuvânt pentru punctul Diverse:
Domnul consilier local Prof. Ioan Lucian Năsălean expune următoarele probleme: este necesară
realizarea sistemului de iluminat public în Cimitirul Bărbăteni pentru a evita situații neplăcute; solicită
pietruirea străzii Calea Brăii pe lângă Brăița pentru că în prezent este impracticabil; pe strada Castanilor este
necesară realizarea unor toaletări de copaci dar și amenajarea unor parcări pentru mașini;
Domnul Viceprimar precizează că se va realiza rețea de iluminat public în cimitir, toaletările de
copaci vor continua iar în limita posibilităților se vor extinde locurile de parcare.
Domnul consilier local Emil Moldovan consideră că pentru fluidizarea traficului auto din Municipiul
Lupeni s-ar impune realizarea a două noi sensuri giratorii: la CAP și la intersecția bulevardului cu Calea
Brăii; domnul consilier dorește să reamintească faptul că este necesară o lampă de iluminat pe stâlpul de
lângă Școala Gimnazială nr. 3.
Domnul Viceprimar precizează faptul că s-a mai cerut aviz pentru realizarea de sensuri giratorii iar
poliția nu le-a avizat; în ceea ce privește stâlpul precizează că nu a uitat dar echipele au fost ocupate cu
iluminatul de sărbători.
Domnul consilier local Jr. Ioan Cristian Roșu solicită ca la adresele depuse la registratura Primăriei
să primească și răspunsul în scris chiar dacă, deja, a primit răspuns verbal.
Mulțumind pentru colaborarea din Consiliul local, își anunță demisia din calitatea de consilier local
cu mențiunea că demisia scrisă o va depune la registratura Primăriei Municipiului Lupeni după ședința de
consiliu.
Domnul consilier local Ing. Ștefan Pășcuț consideră că după finalizarea lucrărilor de reabilitare a
blocului M1 de pe strada Viitorului trebuie să avem grijă să îl administrăm corespunzător atfel încât să nu
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mai permitem să fie devastat. Totodată adresează tuturor urarea „La mulți ani !” cu ocazia Zilei Naționale a
României dar și „La Mulți ani !” cu ocazia Sfântului Andrei.
Domnul consilier local Gheorghe Adrian Floronesc solicită ca în perioada următoare rigola străzii
Bărbăteni să fie curățată de frunze iar iluminat ornamental să fie pus până la ieșirea din Lupeni.
Domnul consilier local Ing. David Benedekfi consieră că și oamenii, cetățenii se pot implica în
curățarea rigolei cum unii fac în jurul caselor și al blocurilor tot la fel ar trebui și acolo.
Domnul consilier local Ing. Cristian Popescu consideră că problema blocului M1 este majoră și
trebuie gestionată bine: beneficiarii proiectului Bahtalo este una majoră, de adaptare; dacă sunt excluși din
proiect nu mai pot reveni dar nici nu sunt capabili să locuiască la bloc; din păcate sunt obișnuiți să locuiască
în case, cu foc și fără vecini; tocmai de aceea poate ar trebui să le găsim un teren pe care să își poată construi
case cu ajutorul nostru.
Domnul Viceprimar consideră că poate este necesar ca lichidatorul SC Universal Edil SA să participe
la o ședință la care să ne explice cum va administra acest imobil.
Domnul consilier local Andrei Resiga sesizează faptul că pe drumul către Straja există câțiva copaci,
fagi, care stau să cadă; speră ca aceștia să nu cadă pe oameni sau mașini.
Domnul Viceprimar precizează că se cunoaște situația lor dar sunt pe parcele private; din păcate
există cel puțin doi fagi în situație similară, pe parcela Municipiului Lupeni, în Straja, lângă barieră, dar
potrivit legislației nu pot fi tăiați pentru că nu avem amenajament silvic iar Ocolul Silvic nu-i poate marca în
vederea tăierii.
Domnul consilier local Prof. Sorin Corpadi dorește să sesizeze trei probleme deosebite: reparațiile pe
strada Pomilor lasă de dorit ! Solicită ca pe Calea Brăii să se facă reparațiile necesare iar aticul blocului A6
de pe strada Parângului stă să cadă putând accidenta oameni.
Domnul Viceprimar, în răspunsul oferit precizează faptul că modul de reparare al străzii Pomilor a
fost deja reclamat iar Calea Brăii nu s-a reparat deoarece tot pe acolo se va mai sparge o dată pentru a se
trage o magistrală de apă.
Domnul consilier local Ion Pârvulescu sesizează necesitatea înlocuirii scaunului stomatologic din
Policlinica Spitalului Municipal Lupeni: este foarte vechi iar în prezent este și defect.
Domnul Viceprimar precizează că deja se studiază posibilitatea achiziționării unuia nou dar cel mai
probabil va fi înlocuit anul viitor după aprobarea bugetului
Domnul consilier local Ing. Dan Marcu este de părere că la telegondolă ar trebui amplasate niște
WC-uri pentru turiști.
Domnul Viceprimar anunță că deja au fost amplasate WC-uri modulare.
Domnul consilier local Ing. Marcel Daniel Rad consideră că problema cozilor de la casieria
telegondolei ar trebui rezolvată; propune să fie 2 sau chiar trei casiere în perioadele aglomerate. Transmite
de asemenea „La mulți ani !” tuturor românilor și celor care poartă numele Sf. Andrei.
Doamna Consilier local Prof. Rodica Cîmpean urează „La mulți ani !” românilor de ziua națională și
celor care poartă numele Sf. Andrei. Îl felicită de asemenea pe domnul Jr. Ioan Cristian Roșu pentru
activitatea desfășurată.
Doamna consilier local Prof. Anița Burlacu întreabă când vor fi amenajate parcările pe strada Spiru
Haret și mai ales când vor fi date cetățenilor ? Dorește de asemenea să știe ce anume se va face pe strada
Tineretului.
Domnul Viceprimar răspunde că parcările pe strada Spiru Haret vor fi finalizate în primăvară iar în
zona Tineretului se vor asfalta drumurile și trotuarele.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, doamna Consilier Anița Burlacu, Președinte de ședință
declară închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Lupeni din data de 28
noiembrie 2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Prof. ANIȚA BURLACU

CONTRASEMNEAZĂ – SECRETAR
Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI
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