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PROCES – VERBAL 

Încheiat azi  03.05.2022, ora 1400 
în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local oraş Anina 

  
 

Având în vedere Ordinul Prefectului Județului Caraș-Severin nr.147/10.05.2021, privind încetarea de 
drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar al orașului Anina, a domnului Românu 
Gheorghe, primar al orașului Anina. 

Şedinţa a fost convocată de către domnul viceprimar Danu Daniel-Ion în baza invitaţiei scrise nr.3.459/ 
29.04.2022 şi a Dispoziţiei nr. 212 din 29.04.2022, conform art. 133, alin. (2), lit.a) și art.134, alin.(1), lit.a), 
alin.(3), lit.b) și art.163, alin.1) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, a fost adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare pe site-ul U.A.T. Anina. 

Ținând cont de Dispoziția viceprimarului orașului Anina cu atribuții de primar nr. 153/25.03.2022 privind 
delegarea  atribuțiilor funcției publice de secretar general al U.A.T. Oraș Anina, d-nei Nițică Marcela, inspector 
superior în cadrul S.P.C.L.E.P. Anina, aflat în subordinea Consiliului Local al orașului 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.  
La şedinţa de astăzi sunt prezenţi în sala de ședințe 13 consilieri locali, din numărul total de 15 consilieri 

care compun Consiliul Local al oraşului Anina, absentând motivat un număr de 2 consilieri locali. 
Secretarul general al orașului Anina, efectuează prezența nominală a consilierilor locali, după cum 

urmează: 
Nr. crt.           Numele și prenumele Prezența la ședință 
1. AMARIE PETRU Absent 
   2. ANDRONESCU TUDOR-OVIDIU Prezent 
   3. BILAV   VIORICA Prezent 
   4. BURCAȘ  IOAN Prezent 
   5. BURLUI NATALIA-ANETA Prezent 
   6. CONȚESCU VIOREL Prezent 
   7. DANU DANIEL-ION Prezent 
   8. DUDĂU ILIE Prezent 
   9. MICICOI GHEORGHE-DANIEL Prezent 
   10. NEICU GHEORGHE Absent 
   11. RETEZAN IOAN Prezent 
   12. ROŞIAN   LAVINIUS-ION Prezent 
   13. SOLOMON SILVIU-ALEXANDRU Prezent 
   14. UNGUREANU   DORINEL Prezent  
   15. WALDKOHR ALIN-NICOLAE Prezent 

 

Sunt întrunite astfel prevederile art.137 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, fiind prezenţi 13 consilieri locali în funcţie, din numărul total de 15 
consilieri, şedinţa fiind legal constituită. De la ședință lipsește dl. Amarie Petru și dl.Neicu Gheorghe. 

Domnul viceprimar mulțumește consilierilor locali pentru prezența la ședința extraordinară și spune că, 
cauza principală pentru convocarea în această ședință extraordinară este punctul 2 de pe ordinea de zi și anume 
aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între UAT Oras Anina și UAT Comuna Carasova, în vederea 
depunerii pentru finanțare în cadrul COMPONENTEI C10 – Fondul Local, Axa de intervenție I.1 – Mobilitate 
urbană durabilă, Investiția I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de 
vehicule nepoluante), apelul de proiecte PNRR/2022/C10 - I.1.1 a proiectului „Realizarea transportului public 
electric în Orasul Anina și zona periurbana”. 

Domnul viceprimar spune că vor mai fi ședințe extraordinare, deoarece începe să se deschidă runde de 
depune proiecte pe PNRR, iar principiul după care se merge este primul venit, primul servit. S-a depus 
documentația pentru proiect, iar consultantul a spus că este bine să beneficieze și o comuna din vecinătate de 
acest proiect, cei de la Carașova au dorit să participe și dânșii. Proiectul prevede achiziționarea unui autobuz 



electric cu 30 de locuri și stații de încărcare. La această ședință se aprobă modelul de Acord de parteneriat, iar 
pe viitor se va aproba Acordul de parteneriat propriu-zis. 

Domnul consilier  Micicoi Gheorghe-Daniel, președinte de ședință pentru lunile Mai, Iunie și Iulie, preia 
conducerea lucrărilor ședinței și declară ședința extraordinară a consiliului local, deschisă, prezintă consiliului 
local, proiectul ordinii de zi, respectiv: 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a orașului 
Anina, pe anul 2022; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU   
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între UAT Oras Anina și 

UAT Comuna Carasova, în vederea depunerii pentru finanțare în cadrul COMPONENTEI C10 – Fondul 
Local, Axa de intervenție I.1 – Mobilitate urbană durabilă, Investiția I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule 
destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), apelul de proiecte PNRR/2022/C10 - I.1.1 
a proiectului „Realizarea transportului public electric în Orasul Anina și zona periurbana”; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării prevederilor H.C.L. 

nr.109/12.05.2017 precum și  a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al  Clubului Sportiv Orășenesc 
Anina; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU  
4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul Local al orașului 

Anina, a dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric parte din Colonia minieră 
Steierdorf, situat în orașul Anina, str.Victoriei, nr.82, județul Caraș-Severin; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 

5. Diverse. 
Domnul consilier Micicoi Gheorghe-Daniel, președinte de ședință, supune la vot ordinea de zi a 

ședinței extraordinare din data de 03.05.2022, care este aprobată cu unanimitate de voturi „pentru” de către 
cei 13 consilieri prezenți în sala de ședințe. 

         În continuare președintele de ședință, domnul Micicoi Gheorghe-Daniel informează că, în 
conformitate cu art.228 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 
ulterioare, alesul local aflat în conflict de interese are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local 
interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, sens în care nu mai este luat în calcul pentru 
cvorumul necesar adoptării hotărârii. 

Președintele de ședință, domnul Micicoi Gheorghe-Daniel prezintă procesul verbal al ședinței 
extraordinare din data de 12.04.2022, fără alte discuții supus la vot este  aprobat cu unanimitate de voturi 
„pentru” de către cei 13 consilieri locali prezenți în sala de ședință. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, Micicoi Gheorghe-Daniel, prezintă punctul 1  de pe 

ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina, pe anul 2022, actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al 
inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului orașului Anina și avizul comisiei de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este favorabil. 

Domnul viceprimar arată că acestă rectificare se face pentru a putea finanța compartimentele din cadrul 
SLUP care nu au venituri și alocarea ultimelor plăți pentru Centrul de vaccinare. Centrul de vaccinare Anina a 
fost închis. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 03.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 2  de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între UAT Oras Anina și UAT Comuna Carasova, 
în vederea depunerii pentru finanțare în cadrul COMPONENTEI C10 – Fondul Local, Axa de intervenție I.1 – 
Mobilitate urbană durabilă, Investiția I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public 
(achiziția de vehicule nepoluante), apelul de proiecte PNRR/2022/C10 - I.1.1 a proiectului „Realizarea 
transportului public electric în Orasul Anina și zona periurbana”, prezintă actele ce însoțesc proiectul de 



hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul comisiei de specialitate.  

Comisia de specialitate nr. III – comisia juridică, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, sport și agrement, avizează favorabil acest 
proiect de hotărâre. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 96 din 03.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 3  de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea modificării și completării prevederilor H.C.L. nr.109/12.05.2017 precum 
și  a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al  Clubului Sportiv Orășenesc Anina, prezintă 
actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate 
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizele 
comisiilor de specialitate.  

Comisia de specialitate nr. III – comisia juridică, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, sport și agrement, avizează favorabil acest 
proiect de hotărâre. 

Domnul viceprimar spune că se modifică Regulamentul CSO Anina prin înlocuirea sintagmei „karate 
wkc” , cu ramura de sport „karate wukf” și înlocuirea sintagmei „Agenția Națională de Sport” cu „Ministerul 
Sportului”.Toate aceste modificări se fac pentru a putea obține Certificatul de înregistrare sportivă ( CIS). 
Echipa de fotbal este la baraj, iar dacă câștigă se va duce în Liga a III-a. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 97 din 03.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 4  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre privind neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul Local al orașului Anina, a dreptului 
de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric parte din Colonia minieră Steierdorf, situat în 
orașul Anina, str.Victoriei, nr.82, județul Caraș-Severin, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizele comisiilor de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este favorabil. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, realizar  
lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și  
arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Comisia de specialitate nr. III – comisia juridică, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, sport și agrement, avizează favorabil acest 
proiect de hotărâre. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 98 din 03.05.2022. 

La punctul 5 de pe ordinea de zi – Diverse:  
Domnul consilier Waldkohr Alin-Nicolae întreabă dacă în locul medicului de familie care a plecat, mai 

vine alt medic? 
Domnul viceprimar răspunde că, deocamdată nu, înscrierile se fac la ceilalți doi medici de familie. 
Doamna consilier Bilav Viorica mulțumește pentru faptul că s- a făcut curățenie în cimitire, dar spune 

că ar trebui înlocuit administratorul cimitirelor, deoarece nu își merită salariul, când este căutat nu este găsit. 
Domnul viceprimar spune că acesta trebuie să se împartă la cele trei cimitire din oraș, dar va discuta cu 

dânsul. 
Doamna consilier Bilav Viorica spune că ar fi bine să fie amlasate camere video în cimitir, pentru a 

putea vedea și sancționa pe cei care nu păstrează curățenia. 
Domnul viceprimar spune că se așteaptă o adresă de la Poliția orașului privind rata de infracționalitate, 

pentru a putea depune proiect. 
Domnul consilier Waldkohr Alin-Nicolae întreabă dacă la cimitirul din Celnic nu se poate construi o 

Capelă mortuară, acolo este o bisericuță, dar se folosește ca și capelă mortuară. 
Domnul viceprimar spune că se va construi o magazie și se va lua în considerare ca pe viitor să fie 

construită și o Capelă mortuară. Dânsul mai spune că avem proiecte dar costurile sunt mari, anul acesta am avut 



noroc cu licitația privind exploatarea lemnului, deoarece la prima licitație a fost doar un singur ofertant, iar la 
cea de a doua, au fost șase ofertanți, ceea ce a făcut ca prețul lemnului să crească și să obținem mai mulți bani. 
Cu acești bani vor putea fi demarate proiectele propuse. 

Doamna consilier Bilav Viorica, întreabă cine a câștigat licitația ? 
Domnul viceprimar răspunde că, domnul Crișan. 
Domnul consilier Dudău Ilie spune că în cartierul Oraș Nou sunt foarte mulți câini, care sunt un pericol 

pentru adulți și copii. 
Domnul viceprimar spune că atuni când au fost trimiși angajații primăriei să îi strângă pentru a fi duși la 

padoc, cetățenii au ieșit și s-au luat la ceartă cu angajații primăriei.  
Domnul consilier Dudău Ilie spune că știe de acest lucru, iar dânsul a susținut ducerea câinilor în padoc. 
Domnul viceprimar spune că ar trebui să fie mai mult spirit civic,  să fie apelată și Poliția Animalelor. 

Câinii comunitari sunt o problemă, iar dacă domnii consilieri au soluții, dânsul este dispus să le asculte. 
Întrucât alte întrebări, interpelări şi probleme de analizat nu mai sunt, iar punctele înscrise pe ordinea de 

zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă mulțumește consilierilor pentru participarea la ședință și declară 
închise lucrările şedinţei extraordinare din data de 03.05.2022.  

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în exemplar unic. 
 
 
                                                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
                                     Consilier Gheorghe –Daniel MICICOI 

 
 
 

 

                                                                                                           Întocmit,      
                                                                                     p. Secretar general al orașului Anina 

                                                                                       Marcela NIȚICĂ 
 

 

  
 
 
 

 


