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PROCES – VERBAL 

Încheiat azi  11.02.2022, 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 expirare a duratei normale a mandatului de primar al orașuluiAnina, 
a domnului Românu Gheorghe, primar al orașuluiAnina. 

Şedinţa a fost convocată de către domnul viceprimar Danu Daniel-Ion în baza invitaţiei 
scrise nr. 1.030 / 07.02.2022 şi a Dispoziţiei nr. 1.032 din 07.02.2022, 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  13 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 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 Prezent 
   11. RETEZAN IOAN Prezent 
   12. ROŞIAN   LAVINIUS-ION Absent 
   13. SOLOMON SILVIU-ALEXANDRU Prezent 
   14. UNGUREANU   DORINEL Absentt 
   15. WALDKOHR ALIN-NICOLAE Prezent 

 

Domnul consilier Ungureanu Dorinel a comunicat secretarului general că nu poate lua 
parte la ședință fiind plecat din localitate. 

Domnul consilier Roșian Lavinius a comunicat secretarului general că nu poate lua parte 
la ședință fiind cadru didactic, nu poate să lipsească în acea zi de la orele de curs.  

 



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 în sala de ședință 13 
consilieri locali în funcţie, din numărul total de 15 consilieri, şedinţa fiind legal constituită. 

Domnul viceprimar salută și mulțumește domnilor consilierilor locali pentru prezența la 
ședința extraordinară. 

Totodată dl.viceprimar precizează că, bugetul este format din mai multe surse de finanțare 
și avem 45 de zile la dispoziție pentru a fi aprobat, astăzi fiind ultima zi. Sumele pentru unitățile 
de învățământ nu sunt cuprinse în proiectul de buget pe care îl supunem astăzi dezbaterii ;i 
aprobării, deoarece banii vin de la Ministerul Învățământului prin Inspectoratul Școlar Județean și 
pănă în prezent nu au fost comunicate și nu sunt cuprinse nici sumele repartizate de Consiliul 
Județean, întrucât nu s-au înțeles la împărțitul banilor pentru primăriile din județ. Când vor fi 
comunicate sumele de la Inspectoratul Școlar și cele de la Consiliul Județean vom iniția un nou 
proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetară.  

Domnul consilier Solomon Silviu-Alexandru președintele de ședință, preia conducerea 
lucrărilor ședinței și declară ședința extraordinară a consiliului local, deschisă. 

În continuare dl.președinte de ședință prezintă procesul-verbal al ședinței ordinare din 
data de 31.01.2022 și întreabă dacă s-a luat cunoștință despre el și dacă dorește cineva să adauge 
ceva. 

D-na consilier Bilav Viorica propune un amendament cu privire la pct. 20 de pe ordinea 
de zi spunând că, la dezbaterea proiectului a zi ca, să dăm spre închiriere sau concesionare pe o 
perioadă de 7 sau 10 ani terenul în cauză, fiind din categoria păsune în extravilanul orașului, și că 
prin Legea nr. 86 din 2014 nu se pot vinde pășunile și pentru schimbarea categoriei de folosință 
este nevoie de acordul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Față de acest amendament adus, supus la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din 
data de 31.01.2022 a fost aprobat cu 13 voturi „pentru” de către consilierii prezenți în sala de 
ședință. 

 
În continuare dl. consilier Solomon Silviu-Alexandru prezintă consiliului local, proiectul 

ordinii de zi a şedinţei, respectiv: 
 

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

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

     Domnul consilier Solomon Silviu-Alexandru, președintele de ședință, supune la vot 
ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 11.02.2022, care este aprobată cu 13 voturi 
„pentru” de către consilierii prezenți în sala de ședință. 

  Domnul consilier Solomon Silviu-Alexandru prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi - 
proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului administrației publice locale a orașului Anina, pe 
anul 2022, 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.  

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. 



Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13  voturi „pentru” 
de către cei 13 consilieri prezenți la ședință, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului 
Local nr. 34  din 11.02.2022. 

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 din data de 11.02.2022.  

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în exemplar unic. 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
                                                      Consilier Silviu-Alexandru Solomon 

                                                                                          
 
 

 

                                                                                                                             Întocmit,      
                                                                                          p. Secretar general al orașului Anina 

                                                                                     jr. Flavia-Roxana NEACȘU 
 

 


