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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
Nr. 4.015  / 12.04.2021 
 
 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi  12.04.2021, ora 1400 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local oraş Anina 

 Şedinţa a fost convocată de domnul primar Gheorghe Românu în baza invitaţiei scrise nr. 3.785/ 
05.04.2021 şi a Dispoziţiei nr. 125 din 05.04.2021, conform art. 133, alin. (1) și art.134, alin.(1), lit.a), 
alin.(3), lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modicările și completările 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 modicările și completările ulterioare.  
  La şedinţa de astăzi sunt prezenţi în sala de ședințe 13 consilieri locali, din numărul total de 15 
consilieri locali, care compun Consiliul Local al oraşului Anina, doi dintre consilieri, respectiv domnul 
Burcaș Ioan și domnul Micicoi Gheorghe-Daniel, întârzie puțin, participând la o înmormântare, completând 
prezența în sala de ședințe de la punctul 6 de pe ordinea de zi.  

Secretarul general al U.A.T. 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 în sala de ședință de la pct.6 al ordinei de zi 
   5. BURLUI NATALIA-ANETA Prezent 
   6. CONȚESCU VIOREL Prezent 
   7. DANU DANIEL-ION Prezent 
   8. DUDĂU ILIE Prezent 
   9. MICICOI GHEORGHE-DANIEL Prezent în sala de ședință de la pct.6 al ordinei de zi 
   10. NEICU GHEORGHE Prezent 
   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, iar de 
la punctul 6 de pe ordinea de zi, prezenta a fost completată în unanimitate cu cei doi consilieri locali, 
domnul Burcaș Ioan și domnul Micicoi Gheorghe-Daniel, 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 bugetului administrației publice locale a orașului Anina, pe 
anul 2021; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de prestări servicii juridice de consultanţă şi 

reprezentare avocaţială pentru autorităţile şi instituţiile publice din oraşul Anina; 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Anina 

nr.72/30.03.2021 privind aprobarea deschiderii procedurii de insolvență a S.C. ANTREPRIZA STEIER 
SRL; 
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4. 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, pentru anul 2021; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii taxei de închiriere a Sălii de Sport Anina pentru 

desfășurarea activităților echipei de karate a „C.S. Sport Star Anina”, pentru anul 2021; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a  imobilului teren, în 

suprafață de 185 mp, situat în oraș Anina, str.SfântaVarvara, nr.2 B, județul Caraș-Severin, aparținând 
domeniului privat al orașului Anina, identificat în C.F. nr.32387 Anina, Nr.Cadastral 32387; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică  a imobilului teren, în 

suprafață de 2.500 mp, situat în oraș Anina, str.Horea, nr.1, domeniul privat al orașului, identificat în 
C.F. nr.32351, Nr.Cadastral 32351; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren pășune extravilan, 

în suprafaţă de 100.000 mp din suprafața totală de 135.602 mp, situat în orașul Anina, zona Galerie 
Colonie, cuprins în C.F.nr. 32417 Anina, nr. Cadastral 32417, din domeniul public al orașului Anina; 
9. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al 

orașului Anina din lunile: Mai, Iunie, Iulie, anul 2021; 
10.  Diverse.     

 
  Totodată, domnul primar propune introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de 
hotărâre: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferurilor către Serviciul Local de Utilităţi Publice 
Anina, din bugetul local al U.A.T. Anina, în anul 2021; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților 
aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor obligații la bugetul local, datorate 
de către contribuabilii persoane juridice ș i persoanele fizice de pe raza administrativ- teritorială a 
orașului Anina, pentru anul 2021; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri pășune, B.F. 
nr.422, în suprafaţă de 0,97 ha, B.F.nr. 427,  în suprafaţă de 8, 52 ha, cuprinse în C.F.nr. 32345 Anina, 
nr.Cadastral 32345  și B.F.nr.420 în suprafaţă de 2, 08 ha, cuprins în C.F.nr. 32346 Anina, nr. Cadastral 
32346, situate în orașul Anina, zona Hildegard, din domeniul public al orașului Anina, în vederea creșterii 
animalelor; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a  imobilului teren, în 
suprafață de 7.000 mp, situat în oraș Anina, zona Crivina, județul Caraș-Severin, aparținând domeniului 
privat al orașului Anina, identificat în C.F. nr.30720 Anina, Nr.Cadastral 280, Nr.Top. ST 1001/c Anina. 

 
Supus la vot, proiectul ordinii de zi al şedinţei, cu completarea propusă, este aprobat cu 

unanimitate de voturi „pentru”. 

În continuare președintele de ședință, domnul Danu Daniel-Ion 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. 

Domnul Retezan Ioan anunță că nu va participa la emiterea și adoptarea proiectului de hotărâre 
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren pășune extravilan, în suprafaţă de 100.000 
mp din suprafața totală de 135.602 mp, situat în orașul Anina, zona Galerie Colonie, cuprins în C.F.nr. 
32417 Anina, nr. Cadastral 32417, din domeniul public al orașului Anina, punctul 8 de pe ordinea de zi, 
fiind în conflict de interese. 
          Președintele de ședință, domnul Danu Daniel - Ion, preia conducerea lucrărilor și prezintă procesul-
verbal al ședinței ordinare din data de 30.03.2021. 

Întreabă consilierii dacă au observații la conținutul procesului-verbal. 
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Doamna Bilav Viorica spune că în procesul- verbal de la ședința din data de 30.03.2021 a observat că 
există o greșeală și anume e trecută doamna Burcaș, în loc de doamna Bilav, mai menționează că, 
comentariile dânsei nu sunt consemnate în totalitate. 

Domnul Neicu Gheorghe spune că ar trebui să se vorbească mai rar și să se ia cuvântul, pentru a 
putea să se consemneze totul în procesul verbal. 

Domnul Danu Daniel-Ion o întreabă pe doamna consilier Bilav Viorica ce anume nu se consemnează, 
dânsul observă că sunt trecute comentariile dânsei. 

Doamna Bilav Viorica spune că ar dori să se facă o clarificare și anume o întreabă pe doamna 
secretar cum a solicitat dânsa să i se pună la dispoziție materialele pentru ședință. 

Doamna secretar răspunde, că doamna Bilav Viorica a solicitat să i se pună la dispoziție materialele 
pentru ședință, în format letric. 

Doamna Bilav Viorica spune că da, în format letric a solicitat materiale și nu electric cum a apărut un 
articol îmtr-un ziar online și că dorește să i se pună la dispoziție înregistrarea ședinței din data de 
30.03.2021, pentru a se clarifica acest aspect, deoarece ședința din data de 30.03.2021 a fost înregistrată de 
către presă. 

  Fără alte discuții supus la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.03.2021, este 
aprobat cu unanimitate de voturi “pentru”, cu modificările făcute.  
 

Domnul Danu Daniel-Ion, prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 
aprobarea bugetului administrației publice locale a orașului Anina, pe anul 2021, prezintă actele ce 
însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului Buget, Finanțe, Contabilitate 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 președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

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. 108 din 12.04.2021 . 

  
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv proiect de 

hotărâre privind aprobarea contractării de prestări servicii juridice de consultanţă şi reprezentare 
avocaţială pentru autorităţile şi instituţiile publice din oraşul Anina, prezintă actele care însoțesc 
proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort 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. 

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 președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Domnul Ungureanu Dorinel propune să se achiziționeze acest serviciu prin licitație publică și mai 
propune să se angajeze în cadrul U.A.T. Anina, un jurist. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 8 voturi „pentru” și 5 „abțineri” 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 109 din 12.04.2021 . 
 

În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre 
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Anina nr.72/30.03.2021 privind 
aprobarea deschiderii procedurii de insolvență a S.C. ANTREPRIZA STEIER SRL, prezintă actele 
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care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort 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. 

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 președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Domnul primar Românu Gheorghe, precizează că  a mai fost adoptată o hotărâre în acest sens și în 
cadrul ședinței din data de 30.03.2021, dar în urma verificărilor celor de la ANAF, s-a contatat că trebuie 
modificată hotărârea și art. 2 din H.C.L. nr.72/30.03.2021, trebuie să fie scos și introdus un nou articol. 

Domnul Ungureanu Dorinel dorește să se atragă răspunderea administratorului S.C. Antrepriza Steier  
SRL, să se publice rapoartele de activitate ale societății pe site-ul primăriei, deoarece a observat că nu sunt 
publicate. 

Domnul primar spune că ele există și au fost aprobate în cadrul ședințelor consiliului local anterior, 
doar că nu au fost postate pe site.  

 
Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 8 voturi „pentru”, 1 vot 

“împotrivă”  și 4 „abțineri” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 110 din 
12.04.2021. 

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi - 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, pentru anul 2021, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare 
al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort 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. 

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 primar Românu Gheorghe spune că s-a adoptat și anul trecut o hotărâre în acest sens, trebuie 

adoptată în fiecare an, există legislație care ne premite scutirea de impozit. În clădirea situată pe strada 

Poștei, nr.9, orașul Anina, Asociația Il Giocattolo organizează proiecte sociale privind oferirea de servicii 

multidisciplinare pentru persoanele aflate în situații de dificultate socială, în mod particular a copiilor, aflați 

în dificultate. Dânsul spune că sunt  înscriși circa 15 copii, majoritatea de etnie romă. 

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. 111 din 12.04.2021. 

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind aprobarea scutirii taxei de închiriere a Sălii de Sport Anina pentru desfășurarea activităților 
echipei de karate a „C.S. Sport Star Anina”, pentru anul 2021, prezintă actele care însoțesc proiectul de 
hotărâre respective, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de 
resort 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. 
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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 președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Domnul primar spune că în fiecare an s-a aprobat scutirea taxei de închiriere a Sălii de sport pentru 
cluburile de sport din oraș, în fiecare an s-a adoptat o hotărâre de către consiliul local în acest sens. 

Domnul Ungureanu Dorinel spune că în proiectul de hotărâre este menționată echipa de karate, iar 
apoi la art.1 din P.H. se scutește și echipa de fotbal, este de părere că trebuie modificat P.H. și trecut că se 
scutește de taxa de închiere a Sălii de Sport, echipele Clubului Sport Star Anina. 

Domnul primar spune că este scris greșit și se va modifica hotărârea. 
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. 112 din 12.04.2021. 
 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind aprobarea concesionării prin licitație publică a  imobilului teren, în suprafață de 185 mp, 
situat în oraș Anina, str.SfântaVarvara, nr.2 B, județul Caraș-Severin, aparținând domeniului privat 
al orașului Anina, identificat în C.F. nr.32387 Anina, Nr.Cadastral 32387, prezintă actele care însoțesc 
proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort 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, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre.  

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Domnul primar spune că în cadrul ședinței ordinare din data de 30.03.2021 au fost de acord să se 
modifice hotărârea din vânzarea terenului de pe strada Sfânta Varvara, nr.2B, în concesionarea terenului. 

Doamna Bilav Viorica ar dori să i se aducă la cunoștință când s-a făcut trecerea terenului din 
domeniul public în domeniul privat. 

Domnul Danu Daniel-Ion spune că este documentația la dânsul în birou, iar după ședință o poate 
arăta. 

Domnul Ungureanu Dorinel spune că în ședința comisiei de specialiate nr.I, s-a vorbit să se introducă 
un articol la Proiectul de hotărâre, referitor la durata în care se pot începe lucrările. 

Domnul Burcaș Ioan spune că ar trebui să se stabilească un termen de doi ani de la data încheierii 
contractului, în care să se poată demara lucrările. 

Domnul Ungureanu Dorinel propune să se modifice P.H. și să fie trecută clauză ca la hotărârea 
privind concesionarea terenului de pe strada Horea, nr.1 și anume Lucrările de construire se vor demara în 
maxim 2 ani de la încheierea contractului de concesiune, cu respectarea documentaţiilor de urbanism, 
autorizaţiilor şi avizelor legale. În cazul în care construcția  nu se realizează la termenul stabilit,  
contractul se  rezilează unilateral. 

Domnul Primar consideră că este bine de introdus acest articol, deoarece trebuie impusă o perioadă 
pentru a construi ceea ce se dorește. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi „pentru” și 1 
„abținere”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 113 din 12.04.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică  a imobilului teren, în suprafață de 
2.500 mp, situat în oraș Anina, str.Horea, nr.1, domeniul privat al orașului, identificat în C.F. 



6 
 

nr.32351, Nr.Cadastral 32351, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de 
aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort 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, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre.  

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

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. 114 din 12.04.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren pășune extravilan, în suprafaţă de 
100.000 mp din suprafața totală de 135.602 mp, situat în orașul Anina, zona Galerie Colonie, cuprins 
în C.F.nr. 32417 Anina, nr. Cadastral 32417, din domeniul public al orașului Anina, prezintă actele 
care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort 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, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre.  

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi  „pentru”, domnul 
Retezan Ioan nu votează fiind în conflict de interese, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului 
Local nr. 115 din 12.04.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al orașului Anina din 
lunile: Mai, Iunie, Iulie, anul 2021, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul 
de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort 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 președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. Dânsul propune pentru președinte de ședință, pentru următoarele trei luni, pe domnul 
consilier Retezan Ioan. 

Întreabă dacă mai sunt propuneri. Nu sunt propuneri. 
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. 116 din 12.04.2021.  
 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 1 de pe completare ordine de zi - proiect 

de hotărâre privind aprobarea transferurilor către Serviciul Local de Utilităţi Publice Anina, din 
bugetul local al U.A.T. Anina, în anul 2021, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort și avizele 
comisiilor de specialitate. 
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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 președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

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. 117 din 12.04.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 2 de pe completare ordine de zi - proiect 

de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților 
aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor obligații la bugetul local, 
datorate de către contribuabilii persoane juridice ș i persoanele fizice de pe raza administrativ- 
teritorială a orașului Anina, pentru anul 2021, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort 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. 

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 primar ia cuvântul și spune că aceste scutiri de majorări și penalități se acordă în fiecare an 
pentru a încuraja cetățenii să-și plătească obligațiile la bugetul local.  

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. 118 din 12.04.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 3 de pe completare ordine de zi - proiect 

de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri pășune, B.F. nr.422, 
în suprafaţă de 0,97 ha, B.F.nr. 427,  în suprafaţă de 8, 52 ha, cuprinse în C.F.nr. 32345 Anina, 
nr.Cadastral 32345  și B.F.nr.420 în suprafaţă de 2, 08 ha, cuprins în C.F.nr. 32346 Anina, nr. 
Cadastral 32346, situate în orașul Anina, zona Hildegard, din domeniul public al orașului Anina, în 
vederea creșterii animalelor, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de 
aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajaterea Teritoriului, 
Cadastru 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. 

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

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

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. 119 din 12.04.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 4 de pe completare ordine de zi - proiect 

de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a  imobilului teren, în suprafață de 
7.000 mp, situat în oraș Anina, zona Crivina, județul Caraș-Severin, aparținând domeniului privat al 
orașului Anina, identificat în C.F. nr.30720 Anina, Nr.Cadastral 280, Nr.Top. ST 1001/c Anina, 
prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul 
de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajaterea Teritoriului, Cadastru și avizul comisiei de 
specialitate. 
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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, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre.  

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 10 voturi „pentru”, 3 
„abțineri”și 2 voturi „împotrivă”  adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 
12.04.2021.  

 
 

Punctul 10 de pe ordinea de zi  - Diverse  
 
Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva ia cuvântul. 
Doamna Bilav Viorica dorește să aducă în discuție situația medicilor de familie, dânsa spune că 

doamna doctor Gajevski Virginica și domnul doctor Imbrescu Ilie vor ieși la pensie și ar trebui făcute 
demersuri la Direcția de Sănătate Publică a județului Caraș-Severin, să ne ajute privind această situație. 

Domnul primar spune că din cunoștințele dânsului cei doi medici sunt pensionați, iar doamna doctor 
Gajevski Virginica este în tratative cu o doamnă doctor, pentru a prelua activitatea și pacienții. O întreabă 
pe doamna Bilav Viorica de unde știe despre această situație. 

Doamna Bilav Viorica spune că s-a întâlnit cu doamna doctor Gajevski Virginica și aceasta i-a spus. 
Domnul Burcaș spune că poate aceasta i-a spus dânsei, ca să caute ea. 
Doamna Bilav Viorica răspunde: sunteți foarte spiritual! 
Domnul Neicu Gheorghe dorește să atragă atenția că la Școala cu clasele 0-4, siuată pe strada 

Andrei Mureșanu, țiglele s-au deplasat și crede că s-ar putea să se înfiltreze apă în podul școlii. 
Domnul primar spune că va avea discuții cu reprezentanții Școlii și se va remedia situația. 
Domnul Micicoi Gheorghe spune că, cum de nu s-a sesizat nimeni din cadrul Școlii deoarece s-au 

ținut cursuri, probabil nu s-a observat. 
Domnul Primar dorește să aducă la cunoștință faptul că din data de 13.04.2021, se va deschide 

Centrul de vaccinare din cadrul Centrului de Afaceri Anina, iar cine dorește să se înscrie și nu poate 
accesa platforma de înscriere, va fi ajutat de către personalul primăriei. 

Doamna Bilav Viorica întreabă dacă programările se fac doar online. 
Domnul președinte de ședință răspunde că da, iar pentru cei care nu pot să se înscrie online vor fi 

ajutați de către personalul primăriei, așa cum s-a menționat anterior. 
Domnul Primar arată că pentru persoanele care nu se pot deplasa este formată și o echipă mobilă, 

care se poate deplasa la domiciliul cetățeanului, pentru a putea fi vaccinat. 
Domnul Roșian Lavinius-Ion dorește să informeze consilierii locali că are o problemă personală, 

referitoare la situația dânsului ca membru de partid, actual are o acțiune deschisă în instanță și are 
rugămintea către consilieri să nu se mai discute pe acest subiect. A auzit diferite zvonuri precum că a 
făcut campanie partidului advers la alegeri, sau că a bătut palma cu domnul viceprimar. Dânsul mai spune 
că a solicitat să i se pună la dispoziție de către conducerea Partidului Social Democrat, procesul verbal al 
ședinței prin care a fost exclus din partid și nu a primit nici un răspuns. 

Domnul Primar răspunde că în cadrul campaniei electorale și a alegerilor domnul Roșian Lavinius-
Ion i-a fost adversar politic și nu a făcut nici un târg cu acesta. 

Doamnul Roșian Lavinius-Ion spune că a ridicat acesta problemă deoarece știe că a fost informată  
U.A.T. Anina și Prefectura județului Caraș-Severin privind hotărârea de excludere a dânsului din Partidul 
Social Democrat.   

 Domnul Ungureanu Dorinel spune că acesta este o problemă internă a partidului și nu trebuie 
discutată în cadrul ședinței consiliului local. 
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Domnul Waldkohr Alin-Nicolae spune că a primit Hotărârea Consiliului Local Anina 
nr.80/30.03.2021 privind aprobarea achiziționării și utilizării sistemului de supraveghere video IP, la 
Biserica Catolică din orașul Anina, întreabă ce trebuie să facă dânsul mai departe. 

Domnul Primar răspunde că nu trebuie să facă dânsul nimic, trebuie să așteptăm 30 de zile pentru 
controlul legalității efectuat de către Prefectura județului Caraș-Severin și apoi ne vom ocupa noi de tot. 

Domnul Wladkohr Alin-Nicolae spune că are nevoie de o adeverință care să confirme că dânsul a 
participat la această ședință, fiiindu-i necesară la locul de muncă. 

Domnul primar răspunde, că i se poate elibera. 
      Întrucât alte întrebări, interpelări şi probleme de analizat nu mai sunt, iar punctele înscrise pe 

ordinea de zi au fost discutate, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei din data de 
12.04.2021.  

   Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal.    
  

 

 

                                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  
                                   Consilier Daniel - Ion DANU                                              
 
 
 
 
 

                                                                                                  Întocmit, 
                                                                                        p. Secretar general al orașului Anina 
                                                                                                       Marcela NIȚICĂ 


