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PROCES – VERBAL 

Încheiat azi  12.04.2022, 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.2.942/ 
08.04.2022 şi a Dispoziţiei nr. 198 din 08.04.2022, 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 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 Prezent 
   13. SOLOMON SILVIU-ALEXANDRU Prezent 
   14. UNGUREANU   DORINEL Absent  
   15. WALDKOHR ALIN-NICOLAE Absent 

 

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. Ungureanu Dorinel și dl.Waldkohr Alin-
Nicolae. 

Domnul viceprimar mulțumește consilierilor locali pentru prezența la ședința extraordinară și spune că, cauza 
principală pentru convocarea în această ședință extraordinară sunt aprobarea proiectelor de hotărâre privind 
rețeaua de gaz, aprobarea devizului pentru rețeaua de gaz pentru oraș, a parteneriatului și a devizului general, 
care cuprinde devizul pentru fiecare localitate în parte. De asemenea mai este un punct privind completarea  
ordinei de zi, achiziționarea unei uși din tâmplărie PVC cu geam termopan, necesară pentru Centrul de 
permanență din orașul Anina. 

Domnul consilier  Solomon Silviu-Alexandru, preia conducerea lucrărilor ședinței și declară ședința 
extraordinară a consiliului local, deschisă și 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 conturilor de execuție ale bugetului orașului Anina aferente trimestrului 
I al anului 2022; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  devizului general estimativ al obiectivului de 

investitii „DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN 
VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ, EFICIENTĂ ÎN OPERARE, 
PRECUM ȘI DE INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE SI CONSUM FINAL ÎN 
ORAȘUL ANINA CU LOCALITATILE APARTINATOARE (Steierdorf si Anina). IN COMUNA CARAȘOVA 
CU LOCALITATILE APARTINATOARE (Caraşova, Nermed, Iabalcea),IN COMUNA CIUDANOVIȚA CU 
LOCALITATILE APARTINATOARE (Ciudanoviţa, Jitin), IN COMUNA GORUIA CU LOCALITATILE 
APARTINATOARE (Goruia, Gârlişte, Giurgiova), IN COMUNA LUPAC CU LOCALITATILE 
APARTINATOARE (LUPAC, CLOCOTICI, RAFNIC, VODNIC), IN ORASUL ORAVITA (Cartier Oravita 
Nord - blocuri si satul Brădişorul De Jos ), ÎN COMUNA TÂRNOVA CU LOCALITATILE APARTINATOARE 
(Bratova și Târnova), ÎN COMUNA VĂLIUG SI LOCALITATILE APARTINATOARE (VĂLIUG)”, JUDETUL 
CARAȘ-SEVERIN” pentru partenerul ORAȘUL ANINA CU LOCALITATILE APARTINATOARE (Steierdorf 
si Anina); 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii la “PARTENERIATUL GAZ 2022- ANINA-VALEA 

CARASULUI” pentru realizarea obiectivului de investitii „DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE 
DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, 
SIGURANȚĂ, EFICIENTĂ ÎN OPERARE, PRECUM ȘI DE INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE 
TRANSPORT, DISTRIBUȚIE SI CONSUM FINAL ÎN ORAȘUL ANINA CU LOCALITATILE 
APARTINATOARE (Steierdorf si Anina). IN COMUNA CARAȘOVA CU LOCALITATILE 
APARTINATOARE (Caraşova, Nermed, Iabalcea),IN COMUNA CIUDANOVIȚA CU LOCALITATILE 
APARTINATOARE (Ciudanoviţa, Jitin), IN COMUNA GORUIA CU LOCALITATILE APARTINATOARE 
(Goruia, Gârlişte, Giurgiova), IN COMUNA LUPAC CU LOCALITATILE APARTINATOARE (LUPAC, 
CLOCOTICI, RAFNIC, VODNIC), IN ORASUL ORAVITA (Cartier Oravita Nord - blocuri si satul Brădişorul 
De Jos ), ÎN COMUNA TÂRNOVA CU LOCALITATILE APARTINATOARE (Bratova și Târnova), ÎN 
COMUNA VĂLIUG SI LOCALITATILE APARTINATOARE (VĂLIUG)”, JUDETUL CARAȘ-SEVERIN”; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ al obiectivului de 

investitii „DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN 
VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ, EFICIENTĂ ÎN OPERARE, 
PRECUM ȘI DE INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE SI CONSUM FINAL ÎN 
ORAȘUL ANINA CU LOCALITATILE APARTINATOARE (Steierdorf si Anina). IN COMUNA CARAȘOVA 
CU LOCALITATILE APARTINATOARE (Caraşova, Nermed, Iabalcea),IN COMUNA CIUDANOVIȚA CU 
LOCALITATILE APARTINATOARE (Ciudanoviţa, Jitin), IN COMUNA GORUIA CU LOCALITATILE 
APARTINATOARE (Goruia, Gârlişte, Giurgiova), IN COMUNA LUPAC CU LOCALITATILE 
APARTINATOARE (LUPAC, CLOCOTICI, RAFNIC, VODNIC), IN ORASUL ORAVITA (Cartier Oravita 
Nord - blocuri si satul Brădişorul De Jos ), ÎN COMUNA TÂRNOVA CU LOCALITATILE APARTINATOARE 
(Bratova și Târnova), ÎN COMUNA VĂLIUG SI LOCALITATILE APARTINATOARE (VĂLIUG)”, JUDETUL 
CARAȘ-SEVERIN”; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
6. 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 2022; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcţii ale Serviciului Local de Utilități 

Publice al orașului Anina;  
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea coeficienților de ierarhizare pentru funcțiile contractuale din cadrul  
Serviciului Local de Utilități Publice Anina;  

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.37, Anexa nr.4 la Regulamentul de organizare, funcționare 

şi autorizare a activității de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza orașului Anina, aprobat prin 
H.C.L.nr.70/25.05.2018; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
10. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al orașului Anina 

din lunile: Mai, Iunie, Iulie anul 2022; 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    

11. Diverse. 



Domnul consilier Solomon Silviu-Alexandru, președinte de ședință, supune la vot ordinea de zi a ședinței 
extraordinare din data de 12.04.2022, care este aprobată cu unanimitate de voturi „pentru” de către cei 13 
consilieri prezenți în sala de ședințe. 

Totodată, domnul viceprimar propune completare a ordinei de zi, prin introducerea a unui punct, 
după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei uși din tâmplărie PVC cu geam termopan, 
necesară la Centrul de Permanență a orașului Anina. 

Aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi „pentru” de către cei 13 consilieri prezenți în sala 
de ședințe. 

În continuare președintele de ședință, domnul Solomon Silviu-Alexandru 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 Solomon Silviu-Alexandru prezintă procesul verbal al ședinței ordinare 
din data de 29.03.2022, 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, Solomon Silviu-Alexandru, 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. 

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. 84 din 12.04.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, Solomon Silviu-Alexandru, prezintă punctul 2  de pe 

ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului orașului Anina 
aferente trimestrului I al anului 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 unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 85 din 12.04.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, Solomon Silviu-Alexandru, prezintă punctul 3  de pe 

ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea  devizului general estimativ al obiectivului de 
investitii „DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN 
VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ, EFICIENTĂ ÎN OPERARE, 
PRECUM ȘI DE INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE SI CONSUM FINAL ÎN 
ORAȘUL ANINA CU LOCALITATILE APARTINATOARE (Steierdorf si Anina). IN COMUNA CARAȘOVA 
CU LOCALITATILE APARTINATOARE (Caraşova, Nermed, Iabalcea),IN COMUNA CIUDANOVIȚA CU 
LOCALITATILE APARTINATOARE (Ciudanoviţa, Jitin), IN COMUNA GORUIA CU LOCALITATILE 
APARTINATOARE (Goruia, Gârlişte, Giurgiova), IN COMUNA LUPAC CU LOCALITATILE 
APARTINATOARE (LUPAC, CLOCOTICI, RAFNIC, VODNIC), IN ORASUL ORAVITA (Cartier Oravita Nord 
- blocuri si satul Brădişorul De Jos ), ÎN COMUNA TÂRNOVA CU LOCALITATILE APARTINATOARE 
(Bratova și Târnova), JUDETUL CARAȘ-SEVERIN” pentru partenerul ORAȘUL ANINA CU LOCALITATILE 
APARTINATOARE (Steierdorf si 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.  

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. 

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. 86 din 12.04.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, Solomon Silviu-Alexandru, prezintă punctul 4  de 

pe ordinea de zi – proiect de hotărâre privind aprobarea participarii la “PARTENERIATUL GAZ 2022- 
ANINA-VALEA CARASULUI” pentru realizarea obiectivului de investitii „DEZVOLTAREA 
REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA 
CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ, EFICIENTĂ ÎN OPERARE, 
PRECUM ȘI DE INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE SI CONSUM 
FINAL ÎN ORAȘUL ANINA CU LOCALITATILE APARTINATOARE (Steierdorf si Anina). IN 
COMUNA CARAȘOVA CU LOCALITATILE APARTINATOARE (Caraşova, Nermed, Iabalcea),IN 
COMUNA CIUDANOVIȚA CU LOCALITATILE APARTINATOARE (Ciudanoviţa, Jitin), IN 
COMUNA GORUIA CU LOCALITATILE APARTINATOARE (Goruia, Gârlişte, Giurgiova), IN 
COMUNA LUPAC CU LOCALITATILE APARTINATOARE (LUPAC, CLOCOTICI, RAFNIC, 
VODNIC), IN ORASUL ORAVITA (Cartier Oravita Nord - blocuri si satul Brădişorul De Jos ), ÎN 
COMUNA TÂRNOVA CU LOCALITATILE APARTINATOARE (Bratova și Târnova), JUDETUL 
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. 

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. 87 din 12.04.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, Solomon Silviu-Alexandru, prezintă punctul 5  de pe 

ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ 
al obiectivului de investitii „DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A 
GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, 
SIGURANȚĂ, EFICIENTĂ ÎN OPERARE, PRECUM ȘI DE INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE 
TRANSPORT, DISTRIBUȚIE SI CONSUM FINAL ÎN ORAȘUL ANINA CU LOCALITATILE 
APARTINATOARE (Steierdorf si Anina). IN COMUNA CARAȘOVA CU LOCALITATILE 
APARTINATOARE (Caraşova, Nermed, Iabalcea),IN COMUNA CIUDANOVIȚA CU 
LOCALITATILE APARTINATOARE (Ciudanoviţa, Jitin), IN COMUNA GORUIA CU 
LOCALITATILE APARTINATOARE (Goruia, Gârlişte, Giurgiova), IN COMUNA LUPAC CU 
LOCALITATILE APARTINATOARE (LUPAC, CLOCOTICI, RAFNIC, VODNIC), IN ORASUL 
ORAVITA (Cartier Oravita Nord - blocuri si satul Brădişorul De Jos ), ÎN COMUNA TÂRNOVA CU 
LOCALITATILE APARTINATOARE (Bratova și Târnova), JUDETUL CARAȘ-SEVERIN”, 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. 

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. 88 din 12.04.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, Solomon Silviu-Alexandru, prezintă punctul 6  de pe 

ordinea 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 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 în fiecare an s-a propus spre aprobare acest proiect de hotărâre, anul 
acesta se dorește prelungirea perioadei de acordare a scutirii pănâ în luna august, deoarece mulți concetățeni 
sunt plecați la muncă în străinătate, iar perioada acestora de concediu este în luna august.  

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. 89 din 12.04.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, Solomon Silviu-Alexandru, prezintă punctul 7  de pe 

ordinea de zi - proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcţii ale 
Serviciului Local de Utilități Publice al orașului 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 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. 

Domnul viceprimar spune că, s-a mai aprobat modificarea organigramei pentru SLUP și anul trecut, dar 
în acestă perioadă au intervenit modificări. 

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. 90 din 12.04.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, Solomon Silviu-Alexandru, prezintă punctul 8  de pe 

ordinea de zi - proiect de hotărâre privind stabilirea coeficienților de ierarhizare pentru funcțiile 
contractuale din cadrul  Serviciului Local de Utilități Publice Anina,  prezintă și 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. 

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 datorită modificările intervenite în organigramă este necesar stabilirea 
coeficienților pentru fiecare funcție în parte. 

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. 91 din 12.04.2022. 

 
Domnul președinte de ședință, prezintă punctul 9  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării art.37, Anexa nr.4 la Regulamentul de organizare, funcționare şi autorizare a 
activității de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza orașului Anina, aprobat prin 
H.C.L.nr.70/25.05.2018, prezintă și 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 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 viceprimar spune că tarifele trebuiesc aprobate de către consiliul local, domnul Selin a depus o 
cerere prin care solicită modificarea tarifelor ca urmare a prețului crescut la combustibil. 



Domnul consilier Andronescu Tudor-Ovidiu spune că înțelege că a crescut prețul carburantului, dar de 
ce se mărește și tariful pentru staționare? 

Domnul consilier Solomon Silviu-Alexandru spune că a crescut salariul minim pe economie, pe perioada 
rece consumul este mai mare, deci cheltuielile sunt mai mari. 

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. 92 din 12.04.2022. 

 
Domnul președinte de ședință, prezintă punctul 10  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 2022, 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. 

Domnul viceprimar îl propune ca președinte de ședință pentru următoarele trei luni pe domnul consilier 
Micicoi Gheorghe-Daniel. Întreabă dacă mai sunt propuneri? Nu sunt alte 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. 93 din 12.04.2022. 

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 1 de pe completare ordine de zi, proiect de 

hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei uși din tâmplărie PVC cu geam termopan, necesară la 
Centrul de Permanență a orașului 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 avizul comisiilor de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. 1 -  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 unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 12.04.2022. 

 
La punctul 11 de pe ordinea de zi – Diverse:  

  
Domnul consilier Gheorghe Neicu ia cuvântul și spune că a fost contactat de către cetățeni privind 

izvorul de pe strada unde locuiește dânsul, oamenii iau apă de la acest izvor și  vin animalele și se adapă. Ar fi 
bine să fie împrejmuit. De asemenea mai dorește să spună că în parc s-a surpat canalizarea și este mizerie, 
trebuie făcută curățenie. 

Domnul viceprimar spune că va trimite o echipă care să rezolve aceste probleme. 
Domnul consilier Burcaș Ioan ia cuvântul și spune că vecinii dânsului întreabă de ce nu s-a prins în 

proiectul finanțat prin P.N.R.R. și reabilitarea unor blocuri? 
Domnul viceprimar spune că o primă condiție crede că este asociația de locatari, trebuie să fie activă. 
Domnul consilier Burcaș Ioan spune că ar fi bine să fie popularizat proiectul. 
Domnul viceprimar spune că se va interesa care sunt condițiile exacte de accesare a proiectului. 
Domnul Burcaș Ioan spune că trebuie interesat dacă trebuie să depună proiect UAT-ul sau cetățenii. 
Domnul viceprimar spune că s-a dat drumul la anveloparea pentru fostă Casă a Pionerilor și clădirea 

hotelului din Steier. Dânsul mai spune că a avut discuții cu consultantul privind amenajarea unui parc 
fotovoltaic, în suprafață de 7.000 mp. Acest parc fotovoltaic ar acoperi consumul de energie  pentru clădirile 
publice din oraș, proiectul va fi finanțat prin fonduri elvețiene și norvegiene. Nu s-a dat drumul la fonduri, dar 
pe viitor se vor finanța acest tip de proiecte. 

Doamna consilier Bilav Viorica spune că, mai este un proiect pentru eficiență energetică, dar nici pentru 
acesta nu sunt norme pentru persoanele fizice. 

Domnul consilier Retezan Ioan spune că, vin sărbătorile Pascale și ar trebui făcut curat în cimitire. Sunt 
oamnei care fac curat la mormintele lor și aruncă gunoiul la alții, ar trebui să se pună camere video și să se 
amendeze aceste persoane. 

Domnul viceprimar spune că în decursul săptămânii viitoare se va face curat la cimitire, iar referitor la 
camerele video, am accesat un proiect pentru acestea. Sunt probleme în oraș cu depozitarea deșeurilor, cetățenii 



aruncă deșeuri în locuri nepermise, s-au montat camere video și au fost furate sau distruse și acestea. Probleme 
mai sunt și cu câinii comunitari, care sunt aduși din alte părți și lăsați la noi. 

Domnul Retezan Ioan spune că mai puțin și se vor face morminte și pe alee la cimitirul din Sigismund. 
Domnul viceprimar spune că toată lumea dorește mormânt la cimitirul din Sigismund, oamenii nu 

înțeleg că mai sunt două cimitire, amenajate și s-a reabilitat și capela de la cimitirul din Steier.  
Domnul consilier Retezan Ioan spune că cine are loc ocupat și plătit la cimirul din Sigismund să rămână 

acolo, iar cei care nu au și sunt din cartierul Steier să fie repartizați la cimitirul din Steier, sau Celnic după caz. 
Doamna consilier Bilav Viorica spune că ar trebui respectat un standard, privind mormintele, fiecare 

face cum îl taie capul și nu mai este loc pe alei și să se dea amendă pentru cei care aruncă gunoiul în cimitir, în 
alt loc decât în cele special amenajate. 

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 12.04.2022.  

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în exemplar unic. 
 
 
                                                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
                                     Consilier Silviu-Alexandru SOLOMON 
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                                                                                     p. Secretar general al orașului Anina 
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