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      PROCES – VERBAL 
Încheiat azi  15.12.2021, 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 domnul viceprimar Daniel-Ion DANU în baza invitaţiei scrise nr. 
11.736 / 10.12.2021 şi a Dispoziţiei nr. 418 / 10.12.2021, 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 15 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 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 15 consilieri locali în funcţie, 
din numărul total de 15 consilieri, şedinţa fiind legal constituită. 

Domnul viceprimar mulțumește consilierilor locali prezenți pentru că au dat curs invitației  
la această ședință extraordinară. 

Domnul consilier Andronescu Tudor-Ovidiu președintele de ședință, preia conducerea 
lucrărilor ședinței și declară ședința ordinară a consiliului local, deschisă. 

În continuare, domnul consilier Andronescu Tudor-Ovidiu prezintă consiliului local, 
proiectul ordinii de zi și completarea aferentă, respectiv: 



1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 
orașului Anina pe anul 2021. 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării cuantumului burselor şcolare pentru 
semestrul  I  al anului școlar 2021-2022, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din 
orașul Anina. 
                     inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel-Ion DANU    

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii investițiilor aferente orașului Anina și a 
participării Consiliului Local la cofinanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, în perioada 2014-2020”. 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza „Studiu de 
fezabilitate” și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru „Proiectul regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, în perioada 2014-2020”. 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului anual de evoluție a tarifelor” conform 
rezultatelor  Analizei cost-beneficiu pentru „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, în perioada 2014-2020”. 

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

 
Completare la ordinea de zi: 
 
1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului de colectare 

și transport deșeuri municipale zona 1 Reșița – orașul Anina, a atribuirii serviciului de colectare și 
transport a deșeurilor municipale prin licitație publică și acordarea de mandat special domnului 
viceprimar, reprezentant în AGA ADI INTERCOM DEȘEURI de a vota; 
                        inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel-Ion DANU    

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Orașul Anina, a unui teren 
intravilan și a construcțiilor aferente, în suprafață de 52.197 mp, situat în orașul Anina, strada 
Ponor, nr.1, identificat prin CF 30393, nr. cadastral 297, nr. Top. 895/a/134....5/1/6/1/f/3/2. 
                      inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel-Ion DANU    

Domnul consilier Andronescu Tudor-Ovidiu, președinte de ședință, supune la vot ordinea 
de zi a ședinței extraordinare din data de 15.12.2021, care este aprobată cu unanimitate de voturi 
„pentru”. 
 

Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 1 de pe 
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 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 de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul din partea 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 precizează că, rectificarea bugetară se referă la cheltuielile de personal 
și măsurile impuse cu ajutoarele de încălzire, majorări salariale nu s-au făcut. 



Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 320 din 15.12.2021. 

 

Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 2 de pe 
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării cuantumului burselor şcolare 
pentru semestrul  I al anului școlar 2021-2022, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat 
din orașul 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 din partea celor două comisii 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. III – comisia juridică, învățământ, sănătate, 
cultură, protecție socială, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, sport și 
agrement, avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Domnul consilier Andronescu întreabă de unde sunt banii, la care domnul consilier Burcaș 
spune că s-au mai primit bani la școală și cu ei se suplimentează cuantumul burselor la același 
număr de elevi. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 321 din 15.12.2021. 

 
Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 3 de pe 

ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea valorii investițiilor aferente orașului Anina și 
a participării Consiliului Local la cofinanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, în perioada 2014-2020”, 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 din partea 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 precizează că, acest proiect cât și următoarele două proiecte sunt legate 
de același subiect, extingerea lucrărilor de canalizare în orașul nostru, mai exact acum în zonele 
Sommerfrische și Unterische. 

Domnul consilier Andronescu întreabă, de ce acolo unde s-a lucrat, nu sunt aduse străzile 
la forma inițială, la care domnul viceprimar răspunde că, singura cale de constrângere este că nu 
le eliberăm autorizația de lucrări până nu sunt finalizate lucrările la străzile începute. Altă metodă 
de a băga conductele în pământ nu este, decât prin spargerea străzilor. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 322  din 15.12.2021. 

 

Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 4 de pe 
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza 
„Studiu de fezabilitate” și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru „Proiectul regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, în perioada 2014-
2020”, 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 din partea comisiei de specialitate. 



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. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 323  din 15.12.2021. 

 
Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 5 de pe 

ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului anual de evoluție a tarifelor” 
conform rezultatelor Analizei cost-beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, în perioada 2014-2020”, 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 din partea 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 în unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 324  din 15.12.2021. 

 
Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 1 de pe 

completare la ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a 
serviciului de colectare și transport deșeuri municipale zona 1 Reșița – orașul Anina, a atribuirii 
serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale prin licitație publică și acordarea de 
mandat  special  domnului viceprimar, reprezentant în AGA ADI INTERCOM DEȘEURI  de a vota,  
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 din partea celor două comisii 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. 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 precizează că, a mai fost la o ședință și s-a constatat că în caietul de 
sarcini nu prevedrea problemele de actualitate ex. Deponeul de la Lupac și altele, orașul Anina 
face parte din zona 1 Reșița, până acum aveam 16 puncte de colectare și de acum vom avea 27 de 
puncte de colectare a deșeurilor din oraș. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 325  din 15.12.2021. 

 
Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 2 de pe 

completare la ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Orașul 
Anina, a unui teren intravilan și a construcțiilor aferente, în suprafață de 52.197 mp, situat în 
orașul Anina, strada Ponor, nr.1, identificat prin CF 30393, nr. cadastral 297, nr. Top. 
895/a/134....5/1/6/1/f/3/2, 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 avizul din partea celor două comisii 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, s-a negociat cu firma lichidatoare la un preț de 0,7 
eurocent/m2 pentru teren și cu 180.000 lei cumpărăm terenul cu construcțiile aferente pe care le 
vom achita în două tranșe și se va deplasa la Deva pentru a semna contractul de vânzare-
cumpărare. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 326  din 15.12.2021. 

 
Domnul viceprimar mulțumește domnilor consilieri pentru prezența la ședința de astăzi, și 

spune că, ne vom întâlni și săptămâna viitoare pentru a aproba o altă rectificare bugetară, 
urmează să primim o altă tranșă de bani. 

 
   Întrucât alte întrebări, interpelări şi probleme de analizat nu mai sunt, iar punctele înscrise 

pe ordinea de zi au fost discutate, preşedintele de şedinţă mulțumește consilierilor pentru 
participarea la ședință și declară închise lucrările şedinţei extraordinare, din data de 15.12.2021.  

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

 
 
        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   

Consilier Tudor-Ovidiu ANDRONESCU 
 
 
 
 

 
                                                                                                   Întocmit, 
                                                                                     p. Secretar general al orașului Anina 
                                                                                               jr. Flavia-Roxana NEACȘU 

 

 

 
 

 

 


