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      PROCES – VERBAL 
Încheiat azi  03.12.2021, ora 1400 

în cadrul şedinţei extraordinare cu convocare de îndată 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 domnul viceprimar Danu Daniel-Ion în baza invitaţiei scrise nr. 
11.421/ 02.12.2021 şi a Dispoziţiei nr. 413 din 02.12.2021, conform art. 133, alin. (1) și art.134, 
alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.a) 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 primarului orașului Anina nr.361/29.10.2021 privind delegarea atribuțiilor 
funcției publice de secretar general al U.A.T. Oraș Anina, d-nei Neacșu Flavia-Roxana, coordonator  
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 10 consilieri locali, din numărul total de 

15 consilieri care compun Consiliul Local al oraşului Anina. 
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 Prezent 
   2. ANDRONESCU TUDOR-OVIDIU Prezent 
   3. BILAV   VIORICA Absent motivat 
   4. BURCAȘ  IOAN Prezent 
   5. BURLUI NATALIA-ANETA Prezent 
   6. CONȚESCU VIOREL Prezent 
   7. DANU DANIEL-ION Prezent 
   8. DUDĂU ILIE Absent motivat 
   9. MICICOI GHEORGHE-DANIEL Prezent 
   10. NEICU GHEORGHE Prezent 
   11. RETEZAN IOAN Prezent 
   12. ROŞIAN   LAVINIUS -ION Absent motivat 
   13. SOLOMON SILVIU-ALEXANDRU Prezent 
   14. UNGUREANU   DORINEL Absent motivat 
   15. WALDKOHR ALIN-NICOLAE Absent motivat 

 

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 10 consilieri locali în funcţie, 
din numărul total de 15 consilieri, şedinţa fiind legal constituită. 

Domnul viceprimar mulțumește consilierilor locali prezenți pentru că au dat curs invitației  
la această ședință extraordinară cu convocare de îndată. 

Domnul consilier Andronescu Tudor-Ovidiu președintele de ședință, preia conducerea 
lucrărilor ședinței și declară ședința ordinară a consiliului local, deschisă. 

În continuare, domnul consilier Andronescu Tudor-Ovidiu prezintă consiliului local, unicul 
punct al proiectul ordinii de zi a şedinţei, respectiv: 



1. Proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei autovehiculelor pe unele 
drumuri  publice de pe raza oraşului Anina. 

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

Domnul consilier Andronescu Tudor-Ovidiu, președinte de ședință, supune la vot ordinea 
de zi a ședinței extraordinare cu convocare de îndată din data de 03.12.2021, care este aprobată cu 
unanimitate de voturi „pentru” de către cei 10 consilieri locali prezenți la ședință. 

 
În continuare, domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă 

punctul 1 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei 
autovehiculelor pe unele drumuri publice de pe raza oraşului 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 din partea celor două comisii 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 şi urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administraţie publică locală, protecţia mediului, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură, avizul este favorabil. 

Domnul viceprimar precizează că, a intervenit o problemă cu camioanele care transportă 
cărbunele extras din curtea fostei fabrici de cherestea, au tonajul mare și au stricat o bucată de 
drum când ies cu mașinile încărcate pe asfalt. Șoseaua este proaspăt turnată și a cedat sub 
greutatea camioanelor, de aceea propunem limitarea tonajului cât și a vitezei de rulaj pe strada 
Horea. Totodată am propus limitarea rulajului de viteză și pe alte străzi din oraș.  

Domnul consilier Andronescu întreabă, de ce nu ies direct din curte în șosea pe laleral, iar 
domnul viceprimar spune că acolo sunt gropi săpate de ei și nu le-au astupat, dar acum intră și ies 
direct la colțul străzii Horea, pentru a evita intrarea/ieșirea camioanelor încărcate cu cărbune pe 
strada Horea. Solicităm și avizul Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție și 
vom instala semnele de circulație pentru a restricționa atât tonajul căt și rulajul vitezei, mai spune 
dl. viceprimar. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru”, de către cei 10 consilieri locali prezenți, adoptându-se în acest sens Hotărârea 
Consiliului Local nr. 319 din 03.12.2021. 

 

În continuare dl. viceprimar prezintă consiliului local că, la Scoala Gimnazială din cartierul 
Steiredorf  s-a defectat centrala și este nevoie pentru achiziționarea unei noi centrale. Aceasta este demult 
timp luată, dinainte de a fi școala reabilitată. Avem datele tehnice și în ședința viitoare vom emite un proiect 
de hotărâre pentru achiziționarea unei noi centrale, copiii nu pot fi ținuți la cursuri fără căldură. Toți 
consilierii sunt de acord cu achiziționarea centralei pe lemne. 

Domnul consilier Andronescu prezintă consiliului local că, un elev din clasa a X-a, l-a bătut pe 
fiul preotului în afara incintei școlii, într-o după amiază,  fără să îi facă acesta din urmă nimic. Elevul are 
un anturaj dubios și a făcut amenințări și la adresa profesorilor. A fost înștiințată și Poliția Orașului, dar 
din păcate nu  s-au luat măsuri. 

Domnii consilieri hotărăsc ca,  într-o ședință viitoare,  să fie invitat și dl. comandant al Poliției 
orașului Anina. 



 
 

   Întrucât alte întrebări, interpelări şi probleme de analizat nu mai sunt, iar punctul înscris pe 
ordinea de zi a fost discutat, preşedintele de şedinţă mulțumește consilierilor pentru participarea la 
ședință și declară închise lucrările şedinţei extraordinare cu convocare de îndată, din data de 
03.12.2021.  

   Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   

Consilier Tudor-Ovidiu ANDRONESCU 
 
 
 
 

 
                                                                                                   Întocmit, 
                                                                                     p. Secretar general al orașului Anina 
                                                                                               jr. Flavia-Roxana NEACȘU 

 

 

 
 

 


