
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
Nr.  10.764  / 19.11.2020 
 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi  19.11.2020, ora 1400 în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Anina 

        Şedinţa a fost convocată de domnul primar Gheorghe Românu în baza invitaţiei scrise  
nr. 10.516 / 13.11.2020 şi a Dispoziţiei nr. 431 din 13.11.2020, conform art. 133, alin. (1) din 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modicäficärile si completärile ulterioare, a fost 
adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare pe site-ul U.A.T. Anina.  

        Convocarea consilierilor locali s-a făcut telefonic și prin e-mail. 

        În invitaţie au fost specificate data, ora, locul desfăşurării, precum şi proiectul ordinii de zi 
propus a se discuta, conform prevederilor legale. Lucrările şedinţei sunt publice, respectându-se astfel 
prevederile art.138, alin (1) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modicäficärile si 
completärile ulterioare.  

       La şedinţa de astăzi sunt prezenţi în sala de ședințe 15 consilieri locali, din numărul total de 
15 consilieri, care compun Consiliul Local al oraşului Anina. 

Secretarul general al U.A.T. Anina, efectuează prezența nominală a consilierilor locali, după 
cum urmează: 
 

Nr. crt.           Numele și prenumele Partidul pe lista căruia a candidat Prezența la ședință 
   1. AMARIE PETRU Partidul Național Liberal Prezent 
   2. ANDRONESCU TUDOR-OVIDIU Partidul Social Democrat Prezent 
   3. BILAV   VIORICA Partidul Social Democrat Prezent 
   4. BURCAȘ  IOAN Partidul Național Liberal Prezent 
   5. BURLUI NATALIA-ANETA Partidul Social Democrat Prezent 
   6. CONȚESCU VIOREL Partidul Național Liberal Prezent 
   7. DANU DANIEL-ION Partidul Național Liberal Prezent 
   8. DUDĂU ILIE Partidul Național Liberal Prezent 
   9. MICICOI GHEORGHE-DANIEL Partidul Național Liberal Prezent 
   10. NEICU GHEORGHE Partidul Ecologist Român Prezent 
   11. RETEZAN IOAN Partidul Național Liberal Prezent 
   12. ROŞIAN   LAVINIUS-ION Partidul Social Democrat Prezent 
   13. SOLOMON SILVIU-ALEXANDRU Partidul Național Liberal Prezent 
   14. UNGUREANU   DORINEL Partidul Social Democrat Prezent 
   15. WALDKOHR ALIN-NICOLAE Partidul Social Democrat Prezent 

 

Sunt 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 15 consilieri locali în funcţie, 
şedinţa fiind legal constituită. 

      Domnul primar deschide lucrările ședinței și îl invită pe domnul consilier local Micicoi 
Gheorghe-Daniel să semneze cele două formulare privind Jurământul pe care l-a depus în ședința 
ordinară din data de 10.11.2020 la care nu a putut să i-a parte fizic, fiind în izolare.   Domnul Micicoi 
Gheorghe-Daniel semnează cele două formulare din care un exemplar rămâne la dosarul de 
constituire al Consiliului Local Anina, iar celălalt exemplar îl păstrează.   

În continuare, domnul primar prezintă consiliului local, proiectul ordinii de zi a şedinţei, 
respectiv: 



1. Proiect de hotărâre privind alegerea comisiei de numărare și consemnare a rezultatului 
voturilor privind alegerea Viceprimarului orașului Anina; 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului oraşului Anina, judeţul Caraş-Severin;                                                                
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe 

trimestrul III al anului 2020; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 

orașului Anina pe anul 2020; 
5. Hotărâre privind aprobarea casării unor obiecte de inventar devenite disponibile, aflate în 

domeniul privat al orașului Anina; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

Consiliului Local al Oraşului Anina;                                                                                                                                       
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Anina, 

care să facă parte din Comisia de evaluare a ofertelor pentru vânzarea, concesionarea şi închirierea 
bunurilor din domeniul public/privat al oraşului Anina; 

8. Proiect de hoărâre privind actualizarea Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru 
primirea, inventarierea și analiza actelor necesare pentru  întocmirea documentațiilor prevăzute de 
legea cadastrului și de legile  speciale  de vânzare a locuințelor către chiriași, locuințe aflate în  
domeniul privat al Statului sau în domeniul privat al U.A.T. Oraș Anina; 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local oraş Anina, 
care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Liceului „Mathias Hammer”Anina, în anul 
şcolar 2020 – 2021;                                                                          

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local oraş Anina, 
care să facă parte din Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Educaţie de la nivelul Liceului 
„ Mathias Hammer” Anina, în anul şcolar 2020-2021; 

11. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanțării proiectului "Sprijin pentru pregătirea 
aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectului regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă și apă uzată din județului Caraș-Severin, Regiunea Vest, în perioada 
2014-2020"; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tăierii cantităţii de 500 m.c. material lemnos din 
„TRUPUL DE PĂŞUNE IZVARNA”, în vederea asigurării cantităţii de lemn de foc pentru iarnă 
necesară Primăriei şi instituţiilor subordonate acesteia de pe raza oraşului Anina;     

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii codului CAEN 8130, activități de 
întreținere peisagistică, în domeniul de activitate al Serviciului Local de Utilităţi Publice Anina; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei de închiriere a spaţiului din 
incinta clădirii „Centrului de Afaceri Anina”, închiriat de  BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL „ 
CAHNIŢĂ CORNELIA ELENA”, pentru perioada octombrie 2020 – aprilie 2021; 

15. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădire şi teren ale 
Asociației IM ANINA  de pe raza oraşului Anina, strada Poștei, nr.9, județul Caraș-Severin, în care 
aceasta îşi desfăşoară activitatea;                                                                                                                                                                             

16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul Local Anina, 
a dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului Fosta Asociație de Consum Cooperatistă, situat în 
orașul Anina, str.Victoriei, nr.50, județul Caraș-Severin; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, situat în oraș Anina, str. Republicii, nr.5, identificat în C.F.nr.30976, nr.Cadastral 30976, 
având o suprafață totală de 298 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;                                                     

18. Proiect de hotârăre privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan, 
în suprafață de 133 mp, situat în oraș Anina, strada Pădurii, F.N., cuprins în C.F. nr. 32343 Anina, 
nr. Cadastral 32343 şi a preţului de vânzare al acestuia;                                                                               

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan, 
în suprafață de 126 mp, situat în oraș Anina, strada Pădurii, F.N., cuprins în C.F. nr. 32344 Anina, 
nr. Cadastral 32344 şi a preţului de vânzare al acestuia. 

20. Diverse.    
      Domnul primar propune ca punctul 13 de pe ordinea de zi „Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea includerii codului CAEN 8130, activități de întreținere peisagistică, în domeniul de 



activitate al Serviciului Local de Utilităţi Publice Anina” să fie scos de pe ordinea de zi, fiind 
incomplet. 

Supus la vot proiectul ordinii de zi al şedinţei, cu modificarea propusă, este aprobat în 
unanimitate cu 15  voturi „pentru”. 
          În continuare președintele de ședință, domnul Burcaș Ioan, preia conducerea lucrărilor și 
prezintă procesele-verbale ale ședinței extraordinare din data de 10.09.2020 și ale ședinței ordinare 
din data de 10.11.2020. Supuse la vot, procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 
10.09.2020 este  aprobat cu 12 voturi „pentru” și 3 „abțineri” din partea d-lor consilierilor locali 
Andronescu Tudor-Ovidiu, Bilav Viorica și Ungureanu Dorinel, iar procesul-verbal din data de 
10.11.2020 a fost aprobat cu 9 voturi „pentru” și 6 voturi „împotrivă” din partea consilierilor locali 
Andronescu Tudor-Ovidiu, Bilav Viorica, Burlui Natalia-Aneta, Roșian Laviniu-Ion, Ungureanu 
Dorinel și Waldkohr Alin-Nicolae. Domnul consilier local Roșian Lavinius-Ion precizează că are 
obiecții față de aprobarea comisiilor de specialitate și că vor veni în scris cu un proiect de hotărâre 
de modificare a membrilor comisiilor de specialitate către secretarul general al U.A.T.Anina, pentru 
ședința viitoare. 
           În continuare președintele de ședință, domnul Burcaș Ioan, prezintă punctul 1 de pe 
ordinea de zi Proiectul de hotărâre privind alegerea comisiei de numărare și consemnare a 
rezultatului voturilor privind alegerea Viceprimarului orașului Anina. 
 Domnul primar propune ca din comisie să facă parte 2 consilieri din partea Partidul Național 
Liberal, 2 consilieri din partea Partidului Social Democrat și 1 consilier din partea Partidului 
Ecologist Român. 

Domnul Burcaș Ioan îi propune pe domnii consilieri Solomon Silviu-Alexandru și Conțescu 
Viorel, domnul consilier Roșian Lavinius-Ion îi propune de domnul  Andronescu Tudor-Ovidiu și 
pe doamna Bilav Viorica și domnul Neicu Gheorghe din partea Partidului Ecologist Român.  

Din persoanele propuse domnul Burcaș Ioan, îl propune ca președinte al comisiei de 
numărare și consemnare a rezultatului voturilor privind alegerea Viceprimarului orașului Anina, pe 
dl. Neicu Gheorghe, secretar pe dl. Conțescu Viorel și membri ai comisiei să fie dl. Solomon 
Silviu-Alexandru, d-na Bilav Viorica și dl. Andronescu Tudor-Ovidiu. 

Proiectul de hotărâre privind componența comisiei de numărare și consemnare a rezultatului 
voturilor privind alegerea Viceprimarului orașului Anina, cu propunerile făcute, este supus la vot, și 
este aprobat cu 15 voturi „pentru”, astfel se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 179 din 
19.11.2020 privind alegerea comisiei de numărare și consemnare a rezultatului voturilor privind 
alegerea Viceprimarului orașului Anina. 
             În continuare președintele de ședință domnul Burcaș Ioan, prezintă punctul 2 de pe 
ordinea de zi Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului oraşului Anina, judeţul 
Caraş-Severin. 
 Conform prevederilor art. 152 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
coroborat cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Anina, 
alegerea viceprimarului se realizează pe bază de buletine de vot. 

Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, astfel asigurându-se secretul 
votului. Fiecare consilier primește un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor 
candidaților propuși. Intrând în cabina, din lista candidaților se vor bara printr-o linie orizontală 
numele candidaților pe care consilierul nu dorește să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele 
consilierului pe care dorește să îi aleagă votantul, pentru exprimarea opțiunii se folosesc de regulă, 
cuvintele „da” sau „nu”, introducând buletinul de vot în urna special amenajată. 

Se solicită propuneri pentru funcția de viceprimar: 
Domnul Burcaș Ioan propune din partea Partidului Național Liberal pe dl. Danu Daniel-Ion 

și alte propuneri nu au mai fost făcute. 
Se trece la completarea buletinelor de vot cu propunerea făcută pentru funcția de viceprimar 

a d-lui Danu Daniel-Ion, după care urmează votarea, sens în care fiecare consilier local primește un 



singur buletin de vot și în ordine alfabetică se prezintă pentru exercitarea votului în cabina de vot și 
introducerea buletinului de vot în urnă. 

În urma votului exprimat, comisia de numărare și consemnare a rezultatului voturilor privind 
alegerea Viceprimarului orașului Anina, deschide urna și prezentă fiecare buletin de vot  prin citirea 
opțiunii exprimate și anunță următoarele rezultate ale votului: 

- un număr de 9 (nouă) voturi valabil exprimate cu opțiunea „DA” pentru domnul Danu 
Daniel-Ion; 

- un număr de 6 (șase) voturi împotrivă cu opțiunea „NU”, pentru domnul Danu Daniel-
Ion. 

 Ca urmare a voturilor obținute, domnul Danu Daniel-Ion este ales viceprimar al 
orașului Anina, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 180 din 19.11.2020 
privind alegerea Viceprimarului orașului Anina. 

În continuare președintele de ședință domnul Burcaș Ioan, prezintă punctul 3 de pe 
ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului 
bugetar pe trimestrul III al anului 2020. 
            Domnul Burcaș Ioan prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv raportul de 
specialitate din partea compartimentului de Buget-Finanțe-Contabilitate, referatul de aprobare, 
raportul favorabil de la comisia de specialitate nr. I, anexa 1 privind Raportul de venituri și 
cheltuieli pe trimestrul III 2020 și anexa 2 privind Raport privind realizarea veniturilor și 
cheltuielilor proprii pe trimestrul III 2020. 
 Domnul Roșian Lavinius-Ion solicită ca pentru ședința viitoare să fie prezentat la comisia de 
specialitate nr. 1 un raport cu amenzile încasate în trimestul trecut pentru ca are o suspiciune. 
Domnul Burcaș Ioan intervine și precizează că nu se poate decât să fie prezentate doar sumele 
încasare nu și numele persoanelor de la care s-au încasat sumele și care este scopul acestei solicitări. 
Domnul Roșian adaugă ca în raport să nu fie prezentate amenzile încasare pentru amenzile de 
circulație. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi „pentru” și 
1 „abținere” din partea domnului consilier Andronescu Tudor-Ovidiu, adoptându-se în acest sens 
Hotărârea Consiliului Local nr. 181 din 19.11.2020 privind aprobarea contului de încheiere a 
exerciţiului bugetar pe trimestrul III al anului 2020. 

La punctul 4 de pe ordinea de zi este prezentat Proiect de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2020. 
            Domnul Burcaș Ioan prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, raportul de 
specialitate din partea compartimentului de Buget-Finanțe-Contabilitate, referatul de aprobare, 
raportul favorabil de la comisia de specialitate nr. I,  anexa 1 Bugetul local centralizat la venituri pe 
anul 2020, anexa 2 Bugetul local centralizat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe, pe 
titluri de cheltuieli articole și alineate pe anul 2020, anexa 3 Bugetul instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii centralizat la venituri pe capitole și 
subcapitole și la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole și 
alineate pe anul 2020 și Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare. 
 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 182 din 19.11.2020 privind aprobarea 
rectificării bugetului administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2020. 
 La punctul 5 de pe ordinea de zi este prezentat Proiect de hotărâre privind aprobarea casării 
unor obiecte de inventar devenite disponibile, aflate în domeniul privat al orașului Anina. 

Domnul Burcaș Ioan prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, raportul de 
specialitate din partea compartimentului de Buget-Finanțe-Contabilitate, referatul de aprobare, 
raporturile favorabil de la comisiile de specialitate nr. I,  nr. II și nr. III. Totodată este prezentată 
anexa nr. 1 privind Lista obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din patrimoniul orașului Anina 
propuse pentru scoaterea din funcțiune și casare.  



Domnul consilier Roșian Lavinius-Ion întreabă care este comisia de casare, iar domnul 
primare precizează că, comisia este constituită prin dispoziție a primarului și este compusă din 
personalul din aparatul de specialitate al primarului. 

 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 183 din 19.11.2020 privind aprobarea 
casării unor obiecte de inventar devenite disponibile, aflate în domeniul privat al orașului Anina. 

La punctul 6 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Anina. 

Domnul președinte de ședință prezintă actele se însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
raportul de specialitate întocmit de secretarul general al U.A.T.Anina, referatul de aprobare, 
raporturile favorabil de la comisiile de specialitate nr. 1,  nr. 2 și nr. 3. 

Domnul consilier Ungureanu Dorinel precizează, ca să fie transmis și pe adresele de e-mail, 
la care i se aduce la cunoștință că a fost transmis odată cu celelalte documente ale ședinței de 
consiliu. 
 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 184 din 19.11.2020 privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Anina. 

La punctul 7 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Anina, care să facă parte din Comisia de evaluare a 
ofertelor pentru vânzarea, concesionarea şi închirierea bunurilor din domeniul public/privat al 
oraşului Anina. 

Domnul președinte de ședință prezintă actele se însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
raportul de specialitate întocmit de secretarul general al U.A.T.Anina, referatul de aprobare, 
raporturile favorabil de la comisiile de specialitate nr. I,  nr. II și nr. III. Totodată domnul Burcaș 
arată că trebuie aleși 3 membrii titulari și 3 membrii supleanți din rândul consilierilor locali. 

 Domnul primar îl propune pe dl. Retezan Ioan, membru titular și pe  dl. Solomon Silviu-
Alexandru, membru supleant, mai este propus dl. Neicu Gheorghe, membru titular și dl. Amarie 
Petru, membru supleant.  

Dl. consilier Roșian Lavinius-Ion îl propune membru titular pe dl. Ungurean Dorinel și 
membru supleant Roșian Lavinius-Ion. 

Astfel, propunerile fiind făcute rezultă următoarea componență a comisiei: 
Membri  titulari: 
                     1. Domnul  RETEZAN Ioan                -  consilier local; 
                     2. Domnul  NEICU Gheorghe             -  consilier local; 
                     3. Domnul  UNGUREANU Dorinel    -  consilier local.  
Membri  supleanţi: 

1. Domnul  SOLOMON Silviu-Alexandru     -  consilier local; 
2. Domnul  AMARIE Petru                             -  consilier local; 
3. Domnul  ROȘIAN Lavinius-Ion                  -  consilier local. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 185 din 19.11.2020 privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Anina, care să facă parte din Comisia 
de evaluare a ofertelor pentru vânzarea, concesionarea şi închirierea bunurilor din domeniul 
public/privat al oraşului Anina. 

La punctul 8 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind actualizarea 
Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru primirea, inventarierea și analiza actelor necesare 
pentru  întocmirea documentațiilor prevăzute de legea cadastrului și de legile  speciale  de vânzare a 
locuințelor către chiriași, locuințe aflate în  domeniul privat al Statului sau în domeniul privat al 
U.A.T. Oraș Anina. 



Domnul președinte de ședință prezintă actele se însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
raportul de specialitate întocmit de compartimentul patrimoniu, administrare și specializat în închirierea 
și/sau vânzarea de fond locativ din domeniul privat localizat pe teritoriul administrativ al U.A.T. Anina, din 
cadrul aparatului de specialitate a Oraşului Anina, referatul de aprobare, raporturile favorabile de la 
comisiile de specialitate nr. I,  nr. II și nr. III. Domnul președinte anunță că 3 (trei) consilieri locali 
trebuie să facă parte din comisie. 

Se fac propuneri pentru domnii consilieri Micicoi Gheorghe-Daniel, Burcaș Ioan și 
Roșian Lavinius-Ion. 

Fără alte discuții cu propunerile făcute supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 
15 voturi „pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 186 din 
19.11.2020 privind actualizarea Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru primirea, 
inventarierea și analiza actelor necesare pentru  întocmirea documentațiilor prevăzute de legea 
cadastrului și de legile  speciale  de vânzare a locuințelor către chiriași, locuințe aflate în  
domeniul privat al Statului sau în domeniul privat al U.A.T. Oraș Anina. 

La punctul 9 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind desemnarea a 
doi reprezentanţi ai Consiliului Local oraş Anina, care să facă parte din Consiliul de Administraţie 
al Liceului „Mathias Hammer”Anina, în anul şcolar 2020 – 2021.                                                                          

Domnul președinte de ședință prezintă actele se însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
raportul de specialitate întocmit de compartimentul Resurse Umane, Secretariat, referatul de aprobare 
și raporturile favorabile de la comisiile de specialitate nr. I și nr. III.  

Se fac propuneri pentru domnii consilieri Micicoi Gheorghe-Daniel, Burcaș Ioan și 
Andronescu Tudor-Ovidiu. Fiind propuși trei consilieri locali, se supune la vot fiecare în parte. 

 - pentru dl. Micicoi Gheorghe-Daniel sunt 11 voturi „pentru” și 4 „abțineri”; 
- pentru dl. Burcaș Ioan sunt 9 voturi „pentru” și 6 „abțineri”; 
- pentru dl. Andronescu Tudor-Ovidiu sunt 6 voturi „pentru” și 9 „abțineri”. 
În urma votului, domnii consilieri locali Micicoi Gheorghe-Daniel și Burcaș Ioan sunt 

reprezentanții Consiliului Local Anina care vor face parte din Consiliul de Administraţie al Liceului 
„Mathias Hammer”Anina, în anul şcolar 2020 – 2021. 

Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi „pentru”, adoptându-se în 
acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 187 din 19.11.2020 privind desemnarea a doi 
reprezentanţi ai Consiliului Local oraş Anina, care să facă parte din Consiliul de Administraţie 
al Liceului „Mathias Hammer”Anina, în anul şcolar 2020 – 2021.                                                                          
 La punctul 10 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind desemnarea 
unui reprezentant al Consiliului Local oraş Anina, care să facă parte din Comisia de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii în Educaţie de la nivelul Liceului „ Mathias Hammer” Anina, în anul şcolar 
2020-2021. 

Domnul președinte de ședință prezintă actele se însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
raportul de specialitate întocmit de compartimentul Resurse Umane, Secretariat, referatul de aprobare 
și raporturile favorabile de la comisiile de specialitate nr. I și nr. III.  
 S-a  propus domnul consilier local Danu Daniel-Ion. 

Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 9 voturi „pentru” și 6 „abțineri”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 188 din 19.11.2020 privind 
desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local oraş Anina, care să facă parte din Comisia de 
Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Educaţie de la nivelul Liceului „ Mathias Hammer” Anina, 
în anul şcolar 2020-2021. 
 La punctul 11 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind asigurarea 
cofinanțării proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de 
atribuire pentru proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
județului Caraș - Severin, Regiunea Vest, în perioada 2014-2020". 



Domnul președinte de ședință prezintă actele se însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
raportul de specialitate întocmit de compartimentul Buget-Finanțe-Contabilitate, referatul de 
aprobare și raporturile favorabile de la comisiile de specialitate nr. I și nr. III. 

Domnul consilier Roșian Lavinius-Ion întreabă pentru ce se mai solicită cofinanțarea 
proiectului deoarece, mai sunt două  luni până la sfârșitul anului, iar domnul președinte de ședință 
arată că, cofinanțarea de 1% din valoarea proiectului este sprijinul pentru pregătirea aplicației și 
finanțarea curge până în anul 2022.  

Domnul consilier Burcaș Ioan nu participă la vot, fiind în conflict de interese. 
           Astfel, supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 14 voturi „pentru” adoptându-se 
în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 189 din 19.11.2020 privind asigurarea cofinanțării 
proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de 
atribuire pentru proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
județului Caraș-Severin, Regiunea Vest, în perioada 2014-2020". 
 La punctul 12 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
tăierii cantităţii de 500 m.c. material lemnos din „TRUPUL DE PĂŞUNE IZVARNA”, în vederea 
asigurării cantităţii de lemn de foc pentru iarnă necesară Primăriei şi instituţiilor subordonate 
acesteia de pe raza oraşului Anina.     

Domnul președinte de ședință prezintă actele se însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
raportul de specialitate întocmit de compartimentul Cadastru, referatul de aprobare și raporturile 
favorabile de la comisiile de specialitate nr. I, nr. II și nr. III. 
              Fără alte discuții supus la vot proiectul de hotărăre este aprobat cu 15 voturi „pentru” 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 190 din 19.11.2020 privind aprobarea 
tăierii cantităţii de 500 m.c. material lemnos din „TRUPUL DE PĂŞUNE IZVARNA”, în 
vederea asigurării cantităţii de lemn de foc pentru iarnă necesară Primăriei şi instituţiilor 
subordonate acesteia de pe raza oraşului Anina.     
 Punctul 13 de pe proiectul ordinei de zi a fost retras. 

 La punctul 14 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
scutirii de la plata taxei de închiriere a spaţiului din incinta clădirii „Centrului de Afaceri Anina”, 
închiriat de  BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL „ CAHNIŢĂ CORNELIA ELENA”, pentru 
perioada octombrie 2020 – aprilie 2021. 

Domnul președinte de ședință prezintă actele se însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
raportul de specialitate întocmit de compartimentul Buget-Finanțe-Contabilitate, referatul de 
aprobare și raportul favorabil de la comisia de specialitate nr. I. 

Domnul primar arată că, în fiecare an, am acordat acestă scutire de la plata impozitului pe 
spațiului în care își desfăsoară activitatea biroul notarial și pentru menținerea acestuia în orașul 
nostru,  să acordăm acestă scutire în perioada de iarnă când are o activitate mai restrânsă. 

Fără alte discuții supus la vot proiectul de hotărăre este aprobat cu 15 voturi „pentru” 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 191 din 19.11.2020 privind aprobarea 
scutirii de la plata taxei de închiriere a spaţiului din incinta clădirii „Centrului de Afaceri 
Anina”, închiriat de  BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL „CAHNIŢĂ CORNELIA ELENA”, 
pentru perioada octombrie 2020 – aprilie 2021. 

La punctul 15 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind acordarea 
scutirii de la plata impozitului pe clădire şi teren ale Asociației IM ANINA de pe raza oraşului 
Anina, strada Poștei, nr.9, județul Caraș-Severin, în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. 

Domnul președinte de ședință prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
raportul de specialitate întocmit de compartimentul Stabilire, Impunere şi Încasare Taxe, referatul 
de aprobare și raportul favorabil de la comisiile de specialitate nr. I, nr.II și nr. III. 

Domnul primar arată că, în clădirea situată pe strada Poștei, nr.9, din orașul Anina, județul 
Caraș-Severin se organizează proiecte sociale privind oferirea de servicii multidisciplinare pentru 
persoanele aflate în situații de dificultate socială, în mod particular a copiilor, aflați în 
dificultate/defavorizați. Totodată precizează că, această asociaţie pe parcursul anilor 2009 – 2010, 
pe cheltuiala proprie şi din oferte ale unor cetăţeni italieni au realizat restructurarea şi reamenajarea 



completă a clădirii Şcolii cu clasele I-VIII din Brădet – Anina, dotând-o cu servicii sanitare, 
mobilier şi alte bunuri. 

Fără alte discuții supus la vot proiectul de hotărăre este aprobat cu 15 voturi „pentru” 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 192 din 19.11.2020 privind acordarea 
scutirii de la plata impozitului pe clădire şi teren ale Asociației IM ANINA de pe raza oraşului 
Anina, strada Poștei, nr.9, județul Caraș-Severin, în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.  

La punctul 16 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind neexercitarea 
de către orașul Anina, prin Consiliul Local Anina, a dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului 
Fosta Asociație de Consum Cooperatistă, situat în orașul Anina, str.Victoriei, nr.50, județul Caraș-
Severin. 

Președintele de ședință prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, raportul de 
specialitate întocmit de serviciul urbanism, amenajare teritorială, cadastru, referatul de aprobare și 
raportul favorabil de la comisiile de specialitate nr. I, nr. II și nr. III. 

Doamna consilier Bilav Viorica întreabă unde este această clădire, iar domnul primar arată 
că este fosta clădire Steagul Roșu din cartierul Steierdorf, vânzătorul este această asociație, iar 
notarul public nu întocmește actele fără ca fircare parte adică, Guvernul, Consiliul Județean și 
Consiliul Local Anina să își de acordul că nu vor să cumpere respectivul imobil. 

Fără alte discuții supus la vot proiectul de hotărăre este aprobat cu 9 voturi „pentru” și 6 
„abțineri” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 193 din 19.11.2020 privind 
neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul Local Anina, a dreptului de preemţiune la 
vânzarea imobilului Fosta Asociație de Consum Cooperatistă, situat în orașul Anina, 
str.Victoriei, nr.50, județul Caraș-Severin. 
            La punctul 17 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina, situat în oraș Anina, str. Republicii, nr.5, 
identificat în C.F.nr.30976, nr.Cadastral 30976, având o suprafață totală de 298 mp, în două loturi, 
în vederea înscrierii în Cartea Funciară. 

Domnul președinte de ședință prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
raportul de specialitate întocmit de Serviciul Urbanism, Amenajare Teritorială, Cadastru, referatul 
de aprobare și raportul favorabil de la comisia de specialitate nr.II. 
 Fără alte discuții supus la vot proiectul de hotărăre este aprobat cu 13 voturi „pentru” și 
2 „abțineri” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 194 din 19.11.2020 
privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina, situat în oraș Anina, 
str. Republicii, nr.5, identificat în C.F.nr.30976, nr.Cadastral 30976, având o suprafață totală de 
298 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară. 
 La punctul 18 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan, în suprafață de 133 mp, situat în oraș Anina, 
strada Pădurii, F.N., cuprins în C.F. nr. 32343 Anina, nr. Cadastral 32343 şi a preţului de vânzare al 
acestuia. 

Domnul președinte de ședință prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
raportul de specialitate întocmit de Serviciul Urbanism, Amenajare Teritorială, Cadastru, referatul 
de aprobare și raportul favorabil de la comisiile de specialitate nr. I și nr.II. 
 Fără alte discuții supus la vot proiectul de hotărăre este aprobat cu 15 voturi „pentru” 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 195 din 19.11.2020 privind aprobarea 
vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan, în suprafață de 133 mp, situat în oraș 
Anina, strada Pădurii, F.N., cuprins în C.F. nr. 32343 Anina, nr. Cadastral 32343 şi a preţului 
de vânzare al acestuia. 

La punctul 19 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan, în suprafață de 126 mp, situat în oraș Anina, 
strada Pădurii, F.N., cuprins în C.F. nr. 32344 Anina, nr. Cadastral 32344 şi a preţului de vânzare al 
acestuia. 

Domnul președinte de ședință prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
raportul de specialitate întocmit de Serviciul Urbanism, Amenajare Teritorială, Cadastru, referatul 
de aprobare și raportul favorabil de la comisiile de specialitate nr. I și nr.II. 

Fără alte discuții supus la vot proiectul de hotărăre este aprobat cu 15 voturi „pentru” 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 196 din 19.11.2020 privind aprobarea 



vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan, în suprafață de 126 mp, situat în oraș 
Anina, strada Pădurii, F.N., cuprins în C.F. nr. 32344 Anina, nr. Cadastral 32344 şi a preţului 
de vânzare al acestuia. 

La punctul 20 de pe ordinea de zi - Discuții: 
Domnul consilier local Roșian Lavinius-Ion reprezentat al grupului de consiliei locali din 

partea Partidului Social Democrat, propune modificarea Hotărârii Consiliului Local prin care s-a 
aprobat constituirea celor trei comisii de specialitate. Propune ca cei 6 membrii ai Partidului Social 
Democrat să fie altfel distribuiți în comisiile de specialitate, pe structura de specializări, după cum 
urmează: 

- pentru Comisia I, propune de dl. Ungureanu Dorinel și d-na Burlui Ntalia-Aneta; 
- pentru Comisia II,  propune pe dl. Roșian Lavinius-Ion și d-na Bilav Viorica; 
- pentru Comisia III, propune pe dl. Andronescu Tudor-Ovidiu și dl. Waldkohr Alin-

Nicolae. 
Supune la vot propunerile sale și toți consilierii locali sunt de acord. 

            Domnul consilier local Ungureanu Dorinel ia cuvântul și roagă ca domnul primar să-i 
semneze adeverința pentru șomaj. Domnul primar îl asigură că după terminarea ședinței va semna 
respectiva adeverință, probabil fiind în mapa sa. 
 Domnul consilier local Roșian Lavinius-Ion întreabă dacă viitoarele ședințe ale consiliului 
local vor fi tot la ora 14,00, la care domnul primar îi răspunde că în principiu tot la ora 14,00 se vor 
desfășura. 
 Nefiind alte înscrieri la cuvânt dl. președinte anunță epuizarea problemelor înscrise pe 
ordinea de zi și declară ședința închisă, cei prezenți fiind de acord în unanimitate. 

 
 
 

                                                                                                                                Intocmit, 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                  p.SECRETAR GENERAL,   
         Ioan BURCAȘ                                                                 jr. Flavia-Roxana NEACȘU 


