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JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
Nr.5.695 / 14.07.2022 

PROCES – VERBAL 
Încheiat azi  14.07.2022, ora 1400 

în cadrul şedinţei ordinare 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 cu atribuții de primar, domnul Danu Daniel-Ion în 
baza invitaţiei scrise nr.5.538/ 08.07.2022 şi a Dispoziţiei nr. 286 din 08.07.2022, 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.283/04.07.2022 privind delegarea atribuţiilor 
secretarului oraşului Anina, doamnei jr.Neacșu Flavia-Roxana, coordonator la S.P.C.L.E.P. din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 

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.  
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 
   4. BURCAȘ  IOAN Prezent 
   5. BURLUI NATALIA-ANETA Absent 
   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 Prezent 
   15. WALDKOHR ALIN-NICOLAE Prezent 

 

La şedinţa de astăzi sunt prezenţi în sala de ședințe 10 consilieri locali, iar 3 consilieri locali participă 
on-line, respectiv domnii consilieri Andronescu Tudor-Ovidiu, Retezan Ioan și Waldkohr Alin-Nicolae, fiind 
prezenți în total 13 consilieri locali, din numărul total de 15 consilieri care compun Consiliul Local al oraşului 
Anina. De la ședință lipsesc motivat, d-na. Bilav Viorica și d-na Burlui Natalia-Aneta. 

 
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.  

 Domnul viceprimar mulțumește consilierilor locali pentru prezența la ședința ordinară  de astăzi și 
spune că următoarea ședință va avea loc la sfârșitul lunii august. Aduce la cunoștință consilierilor locali faptul 
că, se face racordarea la rețeaua de apă a cetățenilor din cartierul Valea Tereziei. Ca să putem să asigurăm 
presiunea de apă pentru zona respectivă, am stabilit să punem un bazin de 5.000 de litri la vestiarele de la 
stadion, în care să vină apa din care o să pompăm în bazinul de 50.000 de litri care e deasupra de Bilav și de 
acolo prin cădere, pentru că este o diferență de nivel de vreo 35 de metri și cu o pompă pe care o vom achiziționa 
vom rezolva ca și familii din Valea Tereziei să aibă apă curentă. Domnul consilier Burcaș Ioan spune că bazinul 
ar avea aproximativ 60.000 de litri și va trebui completat tot timpul cu apă. 



      Domnul consilier  Micicoi Gheorghe-Daniel, președinte de ședință pentru lunile Mai, Iunie și Iulie, 
preia conducerea lucrărilor ședinței și declară ședința ordinară a consiliului local, deschisă, 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 execuţie ale bugetului Oraşului Anina aferente 

trimestrului II al anului 2022; 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, pentru o perioadă de 10 de ani și 
încheierea unui contract de comodat, pentru imobilului situat în orașul Anina, strada Victoriei, nr.2, identificat 
în C.F. Nr.30892 Anina, Nr. Cadastral 30892, din domeniul public al orașului Anina, către asociația „ 
FORUMUL DEMOCRAT GERMAN ANINA-STEIERDORF ”; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren intravilan, în 

suprafață de 460 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, zona Incinta Puțul II, 
cuprins în C.F. nr. 32619 Anina, Nr. topografic 1163/53/220//2; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii domnului CRĂINICEANU MIHAI, privind solicitarea 

emiterii certificatului de urbanism în scopul  autorizării lucrărilor de construcție construire capelă și cavou 
familial pe proprietatea privată a susnumitului, situată în orașul Anina, strada Buhui, nr.3, județul Caraș-Severin, 
identificat în C.F. nr.30527, nr.Cadastral 30527; 

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

al orașului Anina din lunile: August, Septembrie, Octombrie, anul 2022; 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 

7. Diverse. 
 

Domnul consilier Micicoi Gheorghe-Daniel, președinte de ședință, supune la vot ordinea de zi a 
ședinței ordinare din data de 14.07.2022, care este aprobată cu unanimitate de voturi „pentru” de către cei 
13 consilieri. 

 
Totodată, domnul viceprimar propune completarea ordinei de zi, după cum urmează: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivului de investitii „CENTRU MEDICAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT, ÎN ORAŞUL ANINA, 
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN”; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul   Județean Caraș-

Severin/Județul Caraș-Severin și Consiliul Local Anina/Orașul Anina în vederea organizării ”Festivalul 
Concurs de Muzică Populară Nicoleta Voica”. 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
 
Domnul consilier Micicoi Gheorghe-Daniel, supune la vot completarea ordinii de zi a ședinței ordinare 

din data de 14.07.2022, care este aprobată cu unanimitate de voturi „pentru” de către cei 13 consilieri locali 
prezenți. 

 
         În continuare președintele de ședință, domnul Micicoi Gheorghe-Daniel 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 Micicoi Gheorghe-Daniel prezintă procesul verbal al ședinței ordinare 
din data de 28.06.2022 și al ședinței extraordinare cu convocare de îndată din data de 30.06.2022, fără alte 
discuții supuse la vot sunt aprobate cu unanimitate de voturi „pentru” de către cei 13 consilieri locali. 

 



Domnul președinte de ședință, prezintă punctul 1  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 
aprobarea rectificării 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 unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 154 din 14.07.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 2  de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului Oraşului Anina aferente trimestrului II 
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. 155 din 14.07.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 3  de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, pentru o perioadă de 10 de ani și încheierea 
unui contract de comodat, pentru imobilului situat în orașul Anina, strada Victoriei, nr.2, identificat 
în C.F. Nr.30892 Anina, Nr. Cadastral 30892, din domeniul public al orașului Anina, către asociația „ 
FORUMUL DEMOCRAT GERMAN ANINA-STEIERDORF ”, 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. 

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 viceprimar spune că expiră contractul de comodat încheiat cu Forumul Democrat German,  
pentru clădirea situată de strada Victoriei, nr.2, privind Casa de Cultură din Steierdorf, motiv pentru care 
trebuie reînnoit. Se va păstra obiectul de activitate și anume Casă de Cultură, iar cheltuielile privind întreținerea 
imobilului și plata utilităților va fi suportată de cătrea Asociația Forumul Democrat German Anina-Steierdorf. 

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. 156 din 14.07.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 4  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren intravilan, în suprafață 
de 460 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, zona Incinta Puțul II, 
cuprins în C.F. nr. 32619 Anina, Nr. topografic 1163/53/220//2, 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. 

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. 

Dl. viceprimar spune că este o bucată de teren situat în Puțul 2, chiar în spate la clădirea unde este 
proprietară solicitanta și cum solicită restul de teren. Procedura de vânzare se va organiza prin licitație 
publică, la care firește, poate participa oricine este interesat. 

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. 157 din 14.07.2022. 



 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 5  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre privind aprobarea cererii domnului CRĂINICEANU MIHAI, privind solicitarea emiterii 
certificatului de urbanism în scopul  autorizării lucrărilor de construcție construire capelă și cavou 
familial pe proprietatea privată a susnumitului, situată în orașul Anina, strada Buhui, nr.3, județul 
Caraș-Severin, identificat în C.F. nr.30527, nr.Cadastral 30527, 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. 

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 viceprimar spune că, domnul Crăiniceanu Mihai a mai depus o cerere și i-a refuzată, în acest 
moment s-a ajums la o înțelegere, domnul Crăiniceanu va dona restul de teren orașului Anina, casa și curtea 
aferentă imobilului. 

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. 158 din 14.07.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 6  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre privind privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al orașului 
Anina din lunile: August, Septembrie, Octombrie, 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.  

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 pe domnul consilier Conțescu Viorel, președinte de ședință pentru 
următoarele trei luni, întreabă dacă mai sunt propuneri, alte propuneri nu sunt.  

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. 159 din 14.07.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 1  de pe completare ordine de zi – 

proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivului de investitii „CENTRU MEDICAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT, ÎN 
ORAŞUL ANINA, JUDEŢUL CARAŞ – 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. 

 Dl. Viceprimar spune că, după cum stiți anul terecut am achiziționat Baruncul, Baza, și vrem să 
construim un Centru Medical, un proiect de 10.800 mil. de euro, finanțat prin programul PNNR,  pentru cererea 
de finanțare suntem eligibili noi, comuna Bozovici și orașul Băile Herculane, avem aprobat studiul de 
fezabilitate și sperăm să primim și finanțarea pentru acest proiect. Vrem să transferăm tot actul medical în 
această clădire, să fie un centru nou care va avea 1.000 m2 ,  plus spații de parcare pentru ambulanțe și spații 
de parcare pentru cetățeni. Dl. Vlad Dan prezintă domnilor consilieri schițele și spune că, centrul va fi o clădire 
construită la parter și un etaj, vor fi treisprezece cabinete medicale, șase birouri, o sală de ședință, farmacie, 
laborator de analize, computer tomograf și un aparat RMN, spații de depozitare și alte spații tehnice. Sperăm 
să fie benefic pentru populația orașului, mai precizează dl. viceprimar. 

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. 160 din 14.07.2022 



În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 2  de pe completare ordine de zi – 
proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Caraș-Severin/Județul Caraș-
Severin și Consiliul Local Anina/Orașul Anina în vederea organizării „Festivalul Concurs de Muzică Populară Nicoleta 
Voica”, 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. 

Domnul viceprimar spune că, Zilele orașului Anina se vor desfășura ca și în ceilalți ani pe Platoul Bucegi. 
Consiliului Județean Caraș-Severin prin Centrul de Cultură va sprijinii UAT Anina prin Casa de Cultură 

cu suma de 20.000 lei. Acest festival se va desfășura în perioada  6 – 7 august 2022. În prima zi, sâmbăta va 
avea loc un concurs de muzica populară, iar la ora 22 00 va cânta artista Lora. În ziua de duminică vor cânta 
câștigătorii locurilor unu, doi și trei din concursul organizat sâmbătă, iar la final vor cânta artistele d-na 
Angelica Stoican și d-na Nicoleta Voica. La sfârșitul programului va fi un foc de artificii. Artiștilor le va fi 
asigurată cazarea și masa.  

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. 161 din 14.07.2022. 
 

La punctul 7 de pe ordinea de zi – Diverse:  
Nu sunt discuții. 

 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 ordinare din data de 14.07.2022.  

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în exemplar unic. 
 
 
 
                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
                         Consilier Gheorghe –Daniel MICICOI 
 
 
 
                                                                                                                         Întocmit,      
                                                                                                 p. Secretar general al orașului Anina 

                                                                                                 jr. Flavia-Roxana NEACȘU 
 


