
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
 
 

PROCES – VERBAL 
Încheiat azi  29.05.2020, ora 1400 în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Anina 

 
       Şedinţa a fost convocată de domnul primar Românu Gheorghe  în baza invitaţiei scrise  
nr. 4.715/25.05.2020 şi a Dispoziţiei nr. 172 din 22.05.2020, conform art. 133, alin.1 din 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, a fost adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare pe site-
ul Primăriei oraşului 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.  
      La şedinţa de astăzi sunt prezenţi în sala de ședințe 9 consilieri locali, din numărul total de 15, care 
compun Consiliul Local al oraşului Anina, 2 dintre consilieri și-au exprimat acordul privind proiectele 
de pe ordinea de zi, în scris, nefiind prezenți în sală din motive de sănătate, iar  domnii consilieri: 
Andronescu Tudor-Ovidiu, Bilav Ioan, Trișcă Daniel și Ungureanu Dorinel, lipsesc motivat. 
      Sunt întrunite astfel prevederile art. 137 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, fiind prezenţi 11 consilieri locali în funcţie, şedinţa fiind legal constituită. 
 
      Domnul primar deschide lucrările ședinței și prezintă consiliului local, proiectul ordinii de zi a 
şedinţei, respectiv: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 
orașului Anina pe anul 2020; 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor 
locale și a altor taxe asimilate acestora, a amenzilor, pentru anul  fiscal 2021; 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor minime de bază lunare, pe zone tarifare, 
necesare calculului contravalorii chiriei pentru imobile din domeniul public şi privat al oraşului Anina 
pe anul 2021; 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de Protecție Civilă pe anul fiscal 2021; 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale ce se vor aplica în anul fiscal 2021; 
6. Proiect de hotărâre privind acordarea  mandatului special reprezentantului UAT Oraș Anina 

în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C.AQUACARAȘ S.A în vederea exprimarii votului în ședința 
din data de 02.06.2020, referitor la punctele înscrise pe ordinea de zi a acesteia; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de expertiză tehnică pentru 
realizarea lucrărilor de reabilitare la blocul G2, situat pe strada Uzinei, orașul Anina, județul Caraș-
Severin; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață 
de 311 mp, situat în oraș Anina, strada Drum Nou, cuprins în C.F. nr. 32333 Anina, nr. cadastral 32333 
și a prețului de vânzare al acestuia; 

9. Proiect de hotărâre privind reorganizarea și schimbarea denumirii Centrului de Integrare 
Socială a Copiilor cu Cerințe Speciale și Dificultăți Majore de Invățare în Centru de zi ”O șansă 
pentru fiecare copil ” și aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare și Funcționare al acestuia; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului total al lucrărilor de amenajare a terenului și 
construcției privind obiectivul ”Capelă Mortuară” situat lângă Cimitirul Sigismund din orașul Anina; 



11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unei coli în Cartea Funciară nr. 31002 
  Anina, domeniu privat al Statului Român,  pentru  apartamentul nr. 2  din blocul  P5, situat în oraș 
Anina, strada Oraș Nou, județul Caraș-Severin; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unei coli în Cartea Funciară nr. 30253 
 Anina, domeniu privat al Statului Român, pentru apartamentul nr. 1 din blocul  C14, situat în Oraș 
Anina, Aleea Brazilor, județul Caraș-Severin; 

13. Diverse.  
 
           În conformitate cu art. 123, alin. 1 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ, 
președintele de ședință ales domnul consilier Retezan Ioan, preia conducerea lucrărilor. 
          Odată cu invitația de ședință a fost transmis consilierilor locali și procesul-verbal al ședinței 
consiliului local din data de 13.05.2020.  
          Întrucât nu au fost înregistrate propuneri de modificare, de completare a procesului-verbal, supus 
la vot, este adoptat în unanimitate de voturi.  
       Punctul unu de pe ordinea de zi - Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2020, supus la vot, este adoptat în unanimitate de 
voturi. 
         Punctul doi de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor valorilor 
impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, a amenzilor, pentru anul  fiscal 
2021, supus la vot,  este adoptat în unanimitate de voturi. 
         Punctul trei de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor minime de bază 
lunare, pe zone tarifare, necesare calculului contravalorii chiriei pentru imobile din domeniul public şi 
privat al oraşului Anina pe anul 2021, supus la vot, este adoptat în unanimitate de voturi. 
         Punctul patru de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de 
Protecție Civilă pe anul fiscal 2021, supus la vot, este adoptat în unanimitate de voturi. 
         Punctul cinci de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale ce se 
vor aplica în anul fiscal 2021,  supus la vot, este adoptat în unanimitate de voturi. 
         Punctul șase de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acordarea  mandatului special 
reprezentantului UAT Oraș Anina în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C.AQUACARAȘ S.A în 
vederea exprimarii votului în ședința din data de 02.06.2020, referitor la punctele înscrise pe ordinea de 
zi a acesteia, supus la vot, este adoptat în unanimitate de voturi. 
          Punctul șapte de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii 
de expertiză tehnică pentru realizarea lucrărilor de reabilitare la blocul G2, situat pe strada Uzinei, 
orașul Anina, județul Caraș-Severin, supus la vot, este adoptat în unanimitate de voturi. 
          Punctul opt de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație 
publică a unui teren în suprafață de 311 mp, situat în oraș Anina, strada Drum Nou, cuprins în C.F. nr. 
32333 Anina, nr. cadastral 32333 și a prețului de vânzare al acestuia, a fost prezentat de domnul 
consilier Burcaș Ioan, supus la vot, este adoptat cu 10 de voturi. Domnul consilier, președinte de ședință 
Retezan Ioan nu a participat în sala de ședințe la prezentarea punctului susmenționat și nu a votat, fiind 
în conflict de interese.  
           Punctul nouă de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind reorganizarea și schimbarea 
denumirii Centrului de Integrare Socială a Copiilor cu Cerințe Speciale și Dificultăți Majore de 
Invățare în Centru de zi ”O șansă pentru fiecare copil ” și aprobarea Regulamentului Cadru de 
Organizare și Funcționare al acestuia, supus la vot, este adoptat în unanimitate de voturi. 
           Punctul zece de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului total al 
lucrărilor de amenajare a terenului și construcției privind obiectivul ”Capelă Mortuară” situat lângă 
Cimitirul Sigismund din orașul Anina, supus la vot, este adoptat în unanimitate de voturi. 
           Punctul unsprezece de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unei 
coli în Cartea Funciară nr. 31002   Anina, domeniu privat al Statului Român,  pentru  apartamentul nr. 2 



 din blocul  P5, situat în oraș Anina, strada Oraș Nou, județul Caraș-Severin, supus la vot, este adoptat 
în unanimitate de voturi; 
            Punctul doisprezece de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unei 
coli în Cartea Funciară nr. 30253  Anina, domeniu privat al Statului Român, pentru apartamentul nr. 1 
din blocul  C14, situat în Oraș Anina, Aleea Brazilor, județul Caraș-Severin, supus la vot, este adoptat în 
unanimitate de voturi.  
          La punctul treisprezece de pe ordinea de zi, „Diverse”, iau cuvântul: 
            Domnul consilier Nicola Alexandru care întreabă dacă se asfaltează și strada Cloșca.                              

Domnul primar precizează că pe strada Cloșca trebuie refăcută și reparată instalația de apă și că 
se va asfalta doar strada Horia. 
           Domnul primar a mai prezentat domnilor consilieri că la Școala Gimnazială Nr.1 Celnic au fost 
finalizate lucrările din interior. La etaj fiind amplasate grupurile sanitare pentru elevi separat băieți și 
fete, iar la parter grupurile sanitare pentru cadrele didactice și ca sunt două intrări în incinta instituției 
una la parter și una la etaj.  
 
           Întrucât alte întrebări şi probleme de analizat nu mai sunt, iar punctele înscrise pe ordinea de zi 
au fost epuizate, se încheie lucrările şedinţei de astăzi.  
          Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal.  
 
 
 
 
 
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                p. SECRETAR GENERAL, 
                 Consilier RETEZAN IOAN                                jr. NEACȘU FLAVIA-ROXANA 
 
 
 
 


