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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi  13.05.2020, ora 1200 în şedinţa de îndată a Consiliului Local oraş Anina 

 
        
       Şedinţa a fost convocată de domnul primar Românu Gheorghe  în baza invitaţiei scrise nr. 4.426 / 
13.05.2020  şi a Dispoziţiei nr. 168 din 13.05.2020, conform art. 134, alin.(4) din O.U.G.nr.57/2019 
privind Codul administrativ, a fost adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare pe site-ul Primăriei oraşului 
Anina.  
       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. 
       Ședinţa de astăzi s-a desfășurat prin utilizarea mijloacelor electronice, respectiv prin e-mail și prin 
prezența în sala de ședințe a următorilor consilieri: Hoancă Constantin și Neicu Gheorghe, la care se 
constată că sunt prezenţi 15 consilieri locali, din numărul total de 15, care compun Consiliul Local al 
oraşului Anina.   
     Sunt întrunite astfel prevederile art. 137 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
fiind prezenţi 15 consilieri locali în funcţie, şedinţa fiind legal constituită. 
      Domnul primar prezintă consiliului local, proiectul ordinii de zi a şedinţei, respectiv: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a orașului 
Anina pe anul 2020. 
 
        Supus la vot proiectul ordinii de zi a şedinţei, este adoptat în unanimitate de voturi. 
        Domnul Retezan Ioan președintele de ședință preia conducerea lucrărilor și prezintă proiectul de 
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a orașului Anina pe anul 
2020. 
        Fără discuții, supus la vot proiectul de hotărâre este adoptat în unanimitate de voturi. 
         Întrucât alte întrebări, interpelări şi probleme de analizat nu mai sunt, iar punctul înscris pe ordinea de 
zi a fost discutat, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei de astăzi.  
         Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal.  
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