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PROCES – VERBAL 

al lucrărilor ședinței ordinare a Consiliului Local oraş Anina din data de 10.11.2020 

            Şedinţa a fost convocată de domnul primar Gheorghe Românu, în baza invitaţiei scrise nr. 
10.178/ 04.11.2020 şi a Dispoziţiei nr. 419  din 04.11.2020, conform art. 133, alin. (2), lit. a) din 
O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a fost 
adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare pe site-ul U.A.T. oraşul Anina, județul Caraș-Severin.  
       Convocarea consilierilor locali s-a făcut telefonic și prin e-mail. 

            În invitaţie au fost specificate data, ora, locul desfăşurării, precum şi proiectul ordinei de zi 
propus a se discuta, conform prevederilor legale. Lucrările şedinţei sunt publice, respectându-se astfel 
prevederile art.136, alin (1) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Şedinţa este deschisă de domnul Gheorghe Românu, primar, care arată scopul pentru care a fost 
convocată şedinţa. Domnul primar, propune doamnei secretar general a orașului Anina, să facă 
prezenţa nominală a consilierilor locali care participă la şedinţă.  

Doamna secretar general prezintă domnului primar și consiliului local, cererea domnului 
consilier local Micicoi Gheorghe-Daniel înregistrată la registratura generală a U.A.T. Anina cu nr. 
10.323 din 09.11.2020, prin care solicită participarea sa la ședința din data de 10.11.2020, prin 
mijloace electronice de comunicare de  la distanță, fiind în izolare. 

Doamna secretar general arată că cererea domnului consilier local Micicoi Gheorghe-Daniel a 
fost aprobată în conformitate cu prevederile Art. unic pct. 1 al O.U.G. nr. 190/28.10.2020 privind 
unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și de depunere a jurământului de către autoritățile 
administrației publice locale, care prevede că „persoanele alese la scrutinul electoral organizat în luna 
septembrie 2020, pentru alegerea primarilor, președinților consiliilor județene și a membrilor 
consiliilor locale și județene, să poată depune jurământul prevăzut la art. 117 alin. (1) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, fără prezența fizică, prin 
mijloace electronice de comunicare de la distanță audiovideo, atunci când persoana în cauză se află 
în izolare sau carantină, în condițiile legii.” 

Astfel, domnul consilier local Micicoi Gheorghe-Daniel este conectat prin aplicația zoom și 
participă la lucrările ședinței. 

 
            În continuare doamna secretar general face apelul nominal și se constată că la şedinţa de astăzi 
sunt prezenţi în sala de ședințe:  8 consilieri locali și 1 consilier local conectat on-line prin aplicația 
zoom, din numărul total de 15 consilieri locali, care compun Consiliul Local al oraşului Anina, 
respectiv domnii consilieri: Amarie Petru, Burcaș Ioan, Conțescu Viorel, Danu Daniel-Ion, Dudău Ilie, 
Micicoi Gheorghe-Daniel conectat on-line, Neicu Gheorghe, Retezan Ioan, Solomon Silviu-Alexandru 
și 6 consilieri sunt absenți, respectiv, domnii consilieri locali: Andronescu Tudor-Ovidiu, Bilav 
Viorica, Burlui Natalia-Aneta, Roșian Lavinius-Ion, Ungureanu Dorinel și Waldkohr Alin-Nicolae. 
 Doamna secretar general citește adresa trimisă prin e-mail de către domnii consilierii absenți  la 
ședință, precizând că aceasta, a fost transmisă de pe o adresă de e-mail care nu a fost adusă la 
cunoștință secretarului general de către niciun consilier. În adresă domnii consilieri precizează că nu se 
vor prezenta la ședință, fiindcă în proiectul ordinei de zi este trecut depunerea jurămîntului de către un 
consilier local care este în izolare. 
            Doamna secretar general, arată că, şedinţa este legal constituită, întrunind cvorumul majorității, 
necesar bunei desfăşurări, fiind întrunite astfel prevederile art. 137 alin. (1) și (2) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, fiind prezenţi în sala 
de ședințe 8 consilieri locali și 1 consilier conectat on-line, şedinţa fiind legal constituită. 
 
      În continuare, domnul primar prezintă consiliului local, proiectul ordinei de zi a şedinţei, respectiv: 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului 
Local al orașului Anina din lunile: Octombrie, Noiembrie 2020 și Ianuarie 2021; 



2. Depunerea jurământului domnului Petru Amarie, consilier local supleant validat prin 
Incheierea civilă nr. 860/28.10.2020, de către Judecătoria Oravița, județul Caraș-Severin; 

3. Depunerea jurământului domnului Gheorghe-Daniel MICICOI, consilier local validat prin 
Încheierea civilă nr. 793 /15.10.2020 de către Judecătoria Oravița, județul Caraș-Severin; 

4. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local oraș 
Anina, județul Caraș-Severin, pe domenii de activitate. 

5. Diverse. 
 
Domnul primar supune la vot proiectul ordinei de zi a şedinţei, care este adoptat  în 

unanimitate de voturi de cei  9 consilieri prezenți. 

La punctul unu de pe ordinea de zi domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al orașului Anina din lunile: 
Octombrie, Noiembrie 2020 și Ianuarie 2021. 

Este propus domnul consilier Ioan Burcaș de către consilierii locali prezenți la ședință, astfel că 
supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 9 voturi ”pentru”, întrunind cvorumul cu majoritate 
simplă, conform art. 123 alin. (1), coroborat cu art. 5 lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu completările și modificările ulterioare.  

Domnul Ioan Burcaș este ales președinte de ședință pentru lunile Octombrie, Noiembrie 2020 
și Ianuarie 2021. 

 
         La punctul doi de pe ordinea de zi domnul Ioan Burcaș președintele de ședință ales, prezintă 
proiectul de hotărâre privind depunerea jurământului de către domnului Petru Amarie, consilier local 
supleant validat prin Incheierea civilă nr. 860/28.10.2020, de către Judecătoria Oravița, județul Caraș-
Severin, care este prezentată în fața Consiliului local Anina și îl invită pe domnul consilier să depună 
jurământul în fața consiliului local. 
         Domnul Petru Amarie prezentându-se în fața unei mese special amenajate, pe care se află 
Constituția României și Biblia, punând mâna stângă atât pe Constituție căt și pe Biblie și dă citire 
jurământului prevăzut la art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, astfel: ” Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu 
bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului 
Anina. Așa să îmi ajute Dumnezeu!”. 

 Domnul consilier, după depunerea jurământului, semnează formularul de Jurământ pe cele 
două exemplare tipărite, din care un exemplar se înmânează domnului consilier local, iar un exemplar 
se păstrează la dosarul de constituire al Consiliului local Anina. 
 
         La punctul trei de pe ordinea de zi, domnul Ioan Burcaș președintele de ședință ales prezintă 
proiectul de hotărâre privind depunerea jurământului domnului Gheorghe-Daniel MICICOI, consilier 
local validat prin Încheierea civilă nr. 793 /15.10.2020 de către Judecătoria Oravița, județul Caraș-
Severin, care la ședința de constituire a Consiliului local Anina desfășurată la data de 01.11.2020, a 
absentat motivat, pe motiv medical. 

           În continuare domnul președinte de ședință Ioan Burcaș dă citire Încheierii civile nr. 793 
/15.10.2020 de către Judecătoria Oravița, județul Caraș-Severin și îl invită pe domnul consilier local 
Gheorghe-Daniel MICICOI să depună jurământul în condițiile prevăzute de prevederile Art. unic pct. 
1 și pct. 5 al O.U.G. nr. 190/28.10.2020 privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și 
de depunere a jurământului de către autoritățile administrației publice locale, respectiv prin 
comunicare de la distanță audiovideo. 
           Domnul consilier, Gheorghe-Daniel MICICOI depune jurământul, iar semnarea formularului 
special pe care este imprimat Jurământul depus se realizează în prima ședință a consiliului local la care 
va participa, conform prevederilor Art. unic pct. 4 din O.U.G. nr. 190/28.10.2020 privind unele măsuri 
de asigurare a condițiilor de constituire și de depunere a jurământului de către autoritățile 
administrației publice locale. 
            La punctul patru de pe ordinea de zi domnul președinte de ședință Ioan Burcaș prezintă 
proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local oraș Anina, 
județul Caraș-Severin, pe domenii de activitate. 

Propunerile pentru cele trei comisii de specialitate se fac de către cei 9 consilierii locali prezenți 
la ședință, respectiv: 



I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,  
administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii şi comerţ: 

             1. BURCAȘ IOAN                                   -  preşedinte 
             2. MICICOI GHEORGHE – DANIEL  -  secretar 
             3. RETEZAN IOAN                                 -  membru 
             4. BURLUI NATALIA - ANETA             - membru 
             5. WALDKOHR ALIN-NICOLAE         - membru 

       II.  Comisia pentru amenajarea teritorială şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, 
administraţie publică locală, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură: 

             1.  DANU DANIEL - ION                        - preşedinte 
             2.  CONȚESCU VIOREL                        -  secretar 
             3.  AMARIE PETRU                                -  membru 
             4. ANDRONESCU TUDOR-OVIDIU    -  membru 
             5.  BILAV VIORICA                                -  membru 
 

III. Comisia juridică, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţile cetăţeneşti, sport şi agreement: 

             1. NEICU GHEORGHE                              -  preşedinte 
             2. SOLOMON SILVIU-ALEXANDRU     -  secretar 
             3. DUDĂU ILIE                                            -  membru 
             4. ROȘIAN LAVINIUS-ION                       -  membru 
             5. UNGUREANU DORINEL                      -  membru 

 
    După prezentarea propunerilor, se supune la vot individual fiecare comisie: 
              Comisia nr.I este adoptată cu 9 voturi ”pentru”, împotrivă 0 voturi, abțineri 0 voturi;  
              Comisia nr.II este adoptată cu 9 voturi ”pentru”, împotrivă 0 voturi, abțineri 0 voturi; 
              Comisia nr.III este adoptată cu 9 voturi ”pentru”, împotrivă 0 voturi, abțineri 0 voturi. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 9 voturi „pentru”, prin vot deschis al majorității absolute, 
conform art.126, alin.(1), coroborat cu art.5, lit.cc), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu completările și modificările ulterioare.  
 La punctul cinci de pe ordinea de zi „Diverse” domnul primar a prezentat domnilor consilieri 
Planul de susținere a dezvoltării turismului din Fonduri Europene 2021-2030. În mare planul prevede 
dezvoltarea turismului în România. 
 Orașul Anina fiind stațiune turistică este eligibilă pentru a accesa fonduri europene  în turism în 
valoare totală de 4,9 milioane de euro. 
 Singura condiție este să depună proiecte pe 12 măsuri din programul: 

1. Dezvoltarea Sustenabilă a Destinațiilor Turistice Românești fără a fi în concurs cu alte 
localități/stațiuni turistice.  
            Nemaifiind alte discuţii, ordinea de zi fiind epuizată preşedintele de şedinţă, domnul Ioan 
Burcaș, încheie lucrările ședinței. 

     Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
                Președinte de ședință                                                 p. Secretar General         

                       Consilier Ioan BURCAȘ                                       jr.Flavia-Roxana NEACȘU 

 
 

 
 


