
1 
 

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
Nr.9.032 / 23.09.2021 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi  23.09.2021, ora 1400 în adrul 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 domnul viceprimar Danu Daniel-Ion în baza invitaţiei scrise nr.8.791/ 
17.09.2021 şi a Dispoziţiei nr.279 din 17.09.2021, 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.  
 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 14 consilieri locali, un consilier local lipsește 
motivat și anume domnul Waldkohr Alin-Nicolae, 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       - 

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 14 consilieri locali în funcţie, din 
numărul total de 15 consilieri, şedinţa fiind legal constituită. 

Domnul viceprimar mulțumește consilierilor locali pentru prezența la ședința ordinară. 
Domnul Neicu Gheorghe preia conducerea lucrărilor ședinței și declară ședința ordinară a consiliului 

local deschisă. 
Domnul Neicu Gheorghe prezintă consiliului local, proiectul ordinii de zi a şedinţei, care este aprobat cu 

unanimitate de voturi „pentru”, 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 achiziționării de servicii de elaborare a documentaţiei tehnico-
economice în vederea reabilitării unui număr de 20 străzi din oraşul Anina, județul Caraș-Severin, prin 
programul naţional Anghel Saligny; 

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



2 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Oraşul Anina a unui teren intravilan, și 
a construcțiilor aferente, în suprafaţă de 71.811 mp, situat în orașul Anina, str. Poştei, nr. 1, (fostul 
BARUMC), identificat în C.F. nr.31681, nr.Cadastral 31681; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
4. Proiect de hotărâre privind revocarea prevederilor H.C.L. nr.60/26.03.2020 privind aprobarea 

majorării cu 500 % a impozitului pe clădirile şi terenurile din Anina, proprietate S.C. ARIS CONSULT 
INVEST SRL Bucureşti, ca urmare a constatării stării necorespunzătoare de îngrijire a acestora și 
H.C.L. nr.103/23.06.2020 privind respingerea plângerii prealabile formulată de către S.C. ARIS 
CONSULT INVEST SRL împotriva H.C.L. nr. 60/26.03.2020 privind aprobarea majorării cu 500% a 
impozitului pe clădirile şi terenurile din Anina, proprietate S.C. ARIS CONSULT INVEST SRL 
Bucureşti, ca urmare a constatării stării necorespunzătoare de îngrijire a acestora; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului Local oraş Anina, care să 

facă parte din Consiliul de Administraţie al Liceului „Mathias Hammer”Anina, în anul şcolar 2021 – 
2022; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al orașului Anina, 

care să facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în Educație de la nivelul Liceului 
„Mathias Hammer”Anina, în anul şcolar 2021 – 2022; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
7. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantități de 4 mc, lemn de foc, pentru 

încălzirea locuinței, în perioada de iarnă 2021-2022, a unui număr de 3 persoane, văduve de veterani de 
război din orașul Anina, județul Caraș-Severin; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
8. Proiect de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi 

Caraș-Severin nr. 19 din 31 august 2021; 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    

9. Proiect de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi 
Caraș-Severin nr. 19 din 31 august 2021, la nivelul Direcției de Asistență Socială a orașului Anina; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul Local al orașului 

Anina, a dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric parte din „ Ansamblul 16 
case oficiali UDR, azi locuințe”, situat în orașul Anina, str.Mihai Eminescu, nr.16, ap.1, județul Caraș-
Severin; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
11. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al orașului Anina a suprafeței 

de teren măsurată de 2.700 mp, identificată în C.F. nr.2491 Steierdorf,  Nr.top.722/a/2, în vederea 
intabulării dreptului de proprietate privată al orașului Anina, în evidențele de Cadastru și publicitate 
imobiliară; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
12. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de 

Concesiune nr.1916/26.04.2010, asupra suprafeţei de 4 mp, teren pe care a fost construit balconul 
imobilului, situat în oraș Anina, strada Virgil Birou, bl.44, sc.B, ap.5, înscris în C.F.nr. 30009 (3135), 
nr.top.1163/53/238/b/2…a/1/1/1/1/5, de la domnul FAZEKAȘ IONEL, în favoarea doamnei CEAUȘU 
ANTONIA-ALEXANDRA; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui imobil, teren 

intravilan, identificat în C.F.32487 Anina, nr.Cadastral 32487, în suprafaţă de 1.537 mp, situat în orașul 
Anina, str.Uzinei, județul Caraș-Severin, din domeniul public al orașului; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spațiu, aflat în incinta 

imobilului identificat în C.F.30239 Anina, nr.Cadastral 30239, în suprafaţă de 657 mp, situat în orașul 
Anina, str.Miniș, județul Caraș-Severin, din domeniul privat al orașului; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren 
intravilan, în suprafață de 2.173 mp, aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, 
strada Valea Bucuriei, județul Caraș-Severin, cuprins în C.F. nr. 32483 Anina, nr. cadastral 32483 şi a 
preţului de vânzare al acestuia; 

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

extravilan, în suprafață de 5.755 mp, aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, 
cuprins în C.F. nr. 32479 Anina, nr. cadastral 32479 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

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

intravilan, în suprafață de 745 mp, aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, 
cuprins în C.F. nr. 32410 Anina, nr. cadastral 32410 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Mihai Eminescu”, în 

suprafaţă de 1.929 mp din CF nr. 3, poziția 1471, nr.top.1183/31/b/37...1/1/e/2/b/1, în vederea înscrierii 
în Cartea Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, 
poziția 84; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Cheile Gârliștei”, în 

suprafaţă de 5993 mp din CF nr. 3, poziția 1471, nr.top.1183/31/b/37...1/1/e/2/b/1, în vederea înscrierii 
în Cartea Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, 
poziția 68; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada 13 Decembrie Est”, în 

suprafaţă de 886 mp din CF nr. 3, poziția 1471, nr.top.1183/31/b/37...1/1/e/2/b/1, în vederea înscrierii 
în Cartea Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, 
poziția 120; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada 13 Decembrie Vest”, în 

suprafaţă de 2762 mp din CF nr. 3, poziția 1471, nr.top.1183/31/b/37...1/1/e/2/b/1, în vederea înscrierii 
în Cartea Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, 
poziția 120; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în extravilan – zona Ponor-

Rogoz”, în suprafaţă de 22000 mp din CF nr. 2242, nr.top.895/a/134/.../1/f/3/1, în vederea înscrierii în 
Cartea Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, 
poziția 307; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
23. Diverse – Prezentarea Deciziei nr.19 din 30 august 2021, întocmită de către Camera de Conturi 

Caraș-Severin, în urma acțiunii de verificare „Audit financiar contabil asupra conturilor anuale de 
execuție bugetară ale U.A.T. oraș Anina”. 
 

Domnul Neicu Gheorghe, președinte de ședință, prezintă procesul verbal al ședinței ordinare din data 
de 31.08.2021. Dânsul întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul. 

Fără alte discuții supus la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.08.2021, este aprobat 
cu 12  voturi „pentru” și 2 „abțineri”, domnul consilier Ungureanu Dorinel și doamna consilier Bilav 
Viorica. 

Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, 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 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. 

Domnul viceprimar spune că s-au transferat banii proveniți din T.V.A  către compartimente care nu 
au venituri și pentru cumpărarea Cabinetului medical. 

Domnul președinte de ședință spune că uitându-se la modul cum a fost împărțit bugetul, sume mai 
substanțiale sunt la subvenții pentru sănătate. 

 Domnul viceprimar spune că, sunt sumele necesare pentru buna desfășurare a Centrului de 
vaccinare. 

 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. 213 din 23.09.2021 . 
 

Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi - proiect 
de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de elaborare a documentaţiei tehnico-
economice în vederea reabilitării unui număr de 20 străzi din oraşul Anina, județul Caraș-Severin, 
prin programul naţional Anghel Saligny, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Biroului Afaceri Europene, Turism 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 spune că având în vedere că se dorește a moderniza cele 20 de străzi, 
pentru a obține această finanțare este normal să se achiziționeze servicii de elaborare a documentației 
tehnico-economice. 

 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. 214 din 23.09.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Oraşul Anina a unui teren intravilan, și a 
construcțiilor aferente, în suprafaţă de 71.811 mp, situat în orașul Anina, str. Poştei, nr. 1, (fostul 
BARUMC), identificat în C.F. nr.31681, nr.Cadastral 31681, prezintă actele ce însoțesc proiectul de 
hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, rapoartele de specialitate ale compartimentulor de 
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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 ia cuvântul și spune că terenul care se dorește a se achiziționa, este terenul de la 
fostul BARUMC, care în prezent este proprietatea S.C. ARIS CONSULT INVEST SRL. Având în vedere 
faptul ca anul trecut s-a adoptat o hotărâre de consiliu local privind supraimpozitarea cu 500% a terenurilor 
și clădirilor proprietate a S.C. ARIS CONSULT INVEST SRL și a faptului că S.C. ARIS CONSULT 
INVEST SRL a pierdut în primă instanță când a atacat hotărârea de consiliu local, urmare a acestor acțiuni 
au fost de acord să negocieze și să accepte oferta de cumpărare a terenului și clădirilor aferente. Dânsul mai 
spune că este o oportunitate de a fi achiziționat la un preț foarte bun. Terenul ar fi ecologizat și s-ar putea 
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implementa două proiecte, unul privind amenajarea unui parc de agrement de circa 2000 mp, iar o altă 
discuție a fost purtată cu un consultant al consiliului județean, privind amenajarea unui staționar. Suntem 
eligibili ca și localitate, iar staționarul ar curpinde mai multe secții și specializări, finanțarea acestui proiect 
ar fi prin P.N.R.R, iar politica acestui program este primul venit, primul servit. Referitor la medicii care își 
vor desășura activitatea în acest staționar, nu crede că vor fi probleme, deoarece aparatura va fi una nouă și 
performantă. 

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. 215 din 23.09.2021 . 
 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind revocarea prevederilor H.C.L. nr.60/26.03.2020 privind aprobarea majorării cu 
500 % a impozitului pe clădirile şi terenurile din Anina, proprietate S.C. ARIS CONSULT INVEST 
SRL Bucureşti, ca urmare a constatării stării necorespunzătoare de îngrijire a acestora și H.C.L. 
nr.103/23.06.2020 privind respingerea plângerii prealabile formulată de către S.C. ARIS CONSULT 
INVEST SRL împotriva H.C.L. nr. 60/26.03.2020 privind aprobarea majorării cu 500% a 
impozitului pe clădirile şi terenurile din Anina, proprietate S.C. ARIS CONSULT INVEST SRL 
Bucureşti, ca urmare a constatării stării necorespunzătoare de îngrijire a acestora, prezintă actele ce 
însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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 pentru a cumpăra terenul proprietate a S.C. ARIS CONSULT INVEST 
SRL Bucureşti, trebuie revocate prvederile  H.C.L. nr.60/26.03.2020 și H.C.L. nr. 103/23.06.2020. 

Domnul președinte de ședință spune că acesta este și motivul pentru care aceștia au dorit să stea la 
masă, pentru a negocia prețul terenului. 

Întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe ordinea de zi.                    
Domnul consilier Andronescu Tudor-Ovidiu spune că nu ar fi mai bine dacă s-ar amâna revocarea 

acestor hotărâri, pentru ca S.C. ARIS CONSULT INVEST SRL, să nu se răzgândească privind vânzarea 
terenului? 

Domnul viceprimar spune că, sperăm să nu se răzgândească, deoarece avem acceptul scris al ofertei 
de cumpărare. 

Domnul consilier Roșian Lavinius-Ion spune că, în cazul în care S.C. ARIS CONSULT INVEST 
SRL  s-ar răzgândi, s-ar putea înainta consiliului local spre adoptare un alt proiect de hotărâre privind 
supraimpozitarea acestora.                       

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. 216 din 23.09.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului Local oraş Anina, care să facă 
parte din Consiliul de Administraţie al Liceului „Mathias Hammer”Anina, în anul şcolar 2021 – 
2022, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, 
raportul de specialitate al compartimentului Resurse Umane, Secretariat 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 viceprimar arată că, urmare Ordinului MEN nr. 5.154/30.08.2021 pentru aprobarea 
Metodologiei cadrul de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ 
preuniversitar trebuie desemnați trei reprezentanţi ai Consiliului Local Anina, care să facă parte din 
Consiliul de Administraţie al Liceului „Mathias Hammer”Anina. Consiliul de administrație al Liceului  
„Mathias Hammer” Anina este format din 13 membrii, 6 membrii sunt profesori, 3 membrii sunt desemnați 
din cadrul consiliului local, 3 reprezentanți ai părinților, iar 2 membrii sunt reprezentanți ai oamenilor de 
afaceri din oraș. 

Domnul consilier Micicoi Gheorghe spune că reprezentanții mediului de afaceri sunt opționali, se 
poate solicita, dar nu este obligatoriu. 

Domnul viceprimar menționează că, reprezentanții Consiliului local nu pot fi cadre didactice și ca 
urmare propune pe domnul Burcaș Ioan, domnul Solomon Silviu-Alexandru și domnul Amarie Petru. 

Doamna Bilav Viorica întreabă, dacă din partea Partidului Social Democrat nu se fac propuneri? 
Domnul viceprimar spune că, dânsul a făcut o propunere. 
Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13  voturi „pentru” și 1 

“abținere”, doamna Bilav Viorica, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 217 din 
23.09.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al orașului Anina, care să 
facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în Educație de la nivelul Liceului 
„Mathias Hammer”Anina, în anul şcolar 2021 – 2022, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului Resurse 
Umane, Secretariat 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. 

Întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe ordinea de zi. 
Domnul consilier Solomon Silviu-Alexandru propune pe domnul viceprimar Danu Daniel-Ion să facă 

parte din această comisie. 
 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat 12  voturi „pentru” și 2 

„abțineri”, domnul consilier Ungureanu Dorinel și doamna consilier Bilav Viorica, adoptându-se în 
acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 218 din 23.09.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantități de 4 mc, lemn de foc, pentru încălzirea 
locuinței, în perioada de iarnă 2021-2022, a unui număr de 3 persoane, văduve de veterani de război 
din orașul Anina, județul 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 primar 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 văduvele veteranilor de război nu vor primi lemne, ci echivalentul în 
lei, a 4 mc de lemne. 

Întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe ordinea de zi. 
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Doamna consilier Bilav Viorica întreabă dacă doar 3 persoane văduve de veterani de război mai sunt 
la noi în oraș? 

Domnul viceprimar răspunde că doar cele trei doamne au făcut solicitare. 
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. 219 din 23.09.2021 . 
 

Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi - proiect 
de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi Caraș-
Severin nr. 19 din 31 august 2021, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de 
aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului Resurse umane, secretaria 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 urmare controlului Camerei de Conturi a județului Caraș-Severin, 
efectuat în luna august s-a constatat că salariile au fost calculate greșit. Salariul minim pe economie este pe 
trei categorii, un salariu pentru cei cu studii medii, un salariu pentru cei cu studii superioare și un salariu 
pentru angajații din construcții. Salariile personalului încadrat la primăria orașului Anina sunt formate din 
coeficienți, care se aplică la salariul minim pe economie. Pentru salariații a căror funcție necesită studii 
superioare, coeficientul a fost aplicat la salariul minim pentru cei cu studii superioare. Din raportul 
Camerei de Conturi Caraș-Severin acest lucru nu este corect, salariul la care se aplică coeficientul trebuie 
să fie salariul minim pe economie, chiar și pentru cei cu studii superioare. Salariul minim pe economie 
pentru persoanele cu studii superioare, este doar de referință pentru mediul privat. În consecință, în vederea 
remedierii deficiențelor constatate cu privire la salarizarea  personalul încadrat pe funcții pentru care se 
prevede nivelul de studii superioare este necesară  stabilirea unor noi coeficienți de salarizare pentru funcții 
pentru care se prevede nivelul de studii superioare astfel încât  salariile de bază să fie menținute la nivelul 
celor din 31 decembrie 2020.   

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. 220 din 23.09.2021 . 
 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi Caraș-
Severin nr. 19 din 31 august 2021, la nivelul Direcției de Asistență Socială a orașului Anina, prezintă 
actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de 
specialitate al Direcției de Asistență Socială și avizele 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 este aceeași situație ca la punctul 8 de pe ordinea de zi. 
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. 221 din 23.09.2021 . 
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Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi - proiect 
de hotărâre privind neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul Local al orașului Anina, a 
dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric parte din „ Ansamblul 16 case 
oficiali UDR, azi locuințe”, situat în orașul Anina, str.Mihai Eminescu, nr.16, ap.1, județul Caraș-
Severin, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului și 
raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului 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. 

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. 

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. 222 din 23.09.2021 . 
 

Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi - proiect 
de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al orașului Anina a suprafeței de teren 
măsurată de 2.700 mp, identificată în C.F. nr.2491 Steierdorf,  Nr.top.722/a/2, în vederea intabulării 
dreptului de proprietate privată al orașului Anina, în evidențele de Cadastru și publicitate 
imobiliară, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului 
și raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului și avizul 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. 

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 12  voturi „pentru” și 2 

„abțineri”, doamna Bilav Viorica și domnul Ungureanu Dorinel, adoptându-se în acest sens Hotărârea 
Consiliului Local nr. 223 din 23.09.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesiune 
nr.1916/26.04.2010, asupra suprafeţei de 4 mp, teren pe care a fost construit balconul imobilului, 
situat în oraș Anina, strada Virgil Birou, bl.44, sc.B, ap.5, înscris în C.F.nr. 30009 (3135), 
nr.top.1163/53/238/b/2…a/1/1/1/1/5, de la domnul FAZEKAȘ IONEL, în favoarea doamnei CEAUȘU 
ANTONIA-ALEXANDRA, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de 
aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului și avizul 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. 

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. 224 din 23.09.2021 . 
 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui imobil, teren intravilan, 
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identificat în C.F.32487 Anina, nr.Cadastral 32487, în suprafaţă de 1.537 mp, situat în orașul Anina, 
str.Uzinei, județul Caraș-Severin, din domeniul public al orașului, prezintă actele ce însoțesc proiectul 
de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de 
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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. 

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 12  voturi „pentru”, și 2 

„abțineri”, doamna Bilav Viorica și domnul Ungureanu Dorinel, adoptându-se în acest sens Hotărârea 
Consiliului Local nr. 225 din 23.09.2021 . 
 

Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi - proiect 
de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spațiu, aflat în incinta 
imobilului identificat în C.F.30239 Anina, nr.Cadastral 30239, în suprafaţă de 657 mp, situat în 
orașul Anina, str.Miniș, județul Caraș-Severin, din domeniul privat al orașului, prezintă actele ce 
însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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 o firmă din orașul nostru este interesată de a închiria un spațiu în 
clădirea fostului OCL, dorește să deschidă un depozit de mobilă. 

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. 226 din 23.09.2021 . 
 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 15 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren intravilan, în 
suprafață de 2.173 mp, aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, strada 
Valea Bucuriei, județul Caraș-Severin, cuprins în C.F. nr. 32483 Anina, nr. cadastral 32483 şi a 
preţului de vânzare al acestuia, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de 
aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului 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. 

Întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe ordinea de zi. 
Doamna Bilav Viorica întreabă dacă doamna care este interasată de acest teren cunoaște prețul, prețul 

este foarte mare. Dânsa mai spune că este o diferență mare între prețul de la acest punct de pe ordinea de zi 
și prețul pentru următorul punct de pe ordinea de zi. 
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Domnul Burcaș Ioan spune că terenul de la punctul 16, de pe ordinea de zi este în extravilan și de 
aceea prețul este mai mic, spune și dânsul că prețul este foarte mare, pentru acest teren. 

Domnul viceprimar spune că au fost discuții cu evaluatorul, acestea sunt normele, iar în viitor prețul 
pentru terenuri va mai crește. 

 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. 227 din 23.09.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 16 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren extravilan, în 
suprafață de 5.755 mp, aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, cuprins 
în C.F. nr. 32479 Anina, nr. cadastral 32479 şi a preţului de vânzare al acestuia, prezintă actele ce 
însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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. 

Întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe ordinea de zi. 
Domnul consilier Roșian Lavinius Ion spune că ar dori să știe dacă este și izvorul prins la acest teren, 

ar dori mai multe clarificări de la Servicul Urbanism. 
Domnul viceprimar spune că nu crede că este prins și izvorul, acesta fiind limita terenului. 
Doamna consilier Bilav Viorica spune că acest terem este o pășune și de ce nu se închiriază pentru 

creșterea animalelor.    
Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12  voturi „pentru” și 2 

„împotrivă”, domnul Ungureanu Dorinel și doamna Bilav Viorica, adoptându-se în acest sens Hotărârea 
Consiliului Local nr. 228 din 23.09.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 17 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren intravilan, în 
suprafață de 745 mp, aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, cuprins în 
C.F. nr. 32410 Anina, nr. cadastral 32410 şi a preţului de vânzare al acestuia, prezintă actele ce 
însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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. 

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. 229 din 23.09.2021 . 
 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 18 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Mihai Eminescu”, în suprafaţă de 
1.929 mp din CF nr. 3, poziția 1471, nr.top.1183/31/b/37...1/1/e/2/b/1, în vederea înscrierii în Cartea 
Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția 
84, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul 
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de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și 
avizul 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. 

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. 229 din 23.09.2021 . 
 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 19 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Cheile Gârliștei”, în suprafaţă de 5993 
mp din CF nr. 3, poziția 1471, nr.top.1183/31/b/37...1/1/e/2/b/1, în vederea înscrierii în Cartea 
Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția 
68, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul 
de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și 
avizul 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. 

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. 230 din 23.09.2021 . 
 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 20 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada 13 Decembrie Est”, în suprafaţă de 
886 mp din CF nr. 3, poziția 1471, nr.top.1183/31/b/37...1/1/e/2/b/1, în vederea înscrierii în Cartea 
Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția 
120, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, 
raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului și avizul 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. 

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. 231 din 23.09.2021 . 
 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 21 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada 13 Decembrie Vest”, în suprafaţă de 
2762 mp din CF nr. 3, poziția 1471, nr.top.1183/31/b/37...1/1/e/2/b/1, în vederea înscrierii în Cartea 
Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția 
120, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, 
raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului și avizul 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. 

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. 232 din 23.09.2021 . 
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Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 22 de pe ordinea de zi - proiect 
de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în extravilan – zona Ponor-Rogoz”, în 
suprafaţă de 22000 mp din CF nr. 2242, nr.top.895/a/134/.../1/f/3/1, în vederea înscrierii în Cartea 
Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția 
307, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, 
raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului și avizul 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. 

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 12 de  voturi „pentru”, și 2 

„abțineri”, doamna Bilav Viorica și domnul Ungureanu Dorinel, adoptându-se în acest sens Hotărârea 
Consiliului Local nr. 232 din 23.09.2021 . 

 
Punctul 23 de pe ordinea de zi  - Diverse - Prezentarea Deciziei nr.19 din 30 august 2021, întocmită 

de către Camera de Conturi Caraș-Severin, în urma acțiunii de verificare „Audit financiar contabil asupra 
conturilor anuale de execuție bugetară ale U.A.T. oraș Anina”. 

Domnul viceprimar spune că urmare urma acțiunii de verificare „Audit financiar contabil asupra 
conturilor anuale de execuție bugetară ale U.A.T. oraș Anina”, efectuată de către reprezentanții Camerei 
de Conturi Caraș-Severin s-au constatat două problemă, prima problemă este cea referitoare la calcularea 
salarii personalului încadrat cu studii superioare, iar cea de-a două problemă se referă la recepțiile de 
lucrări. Pentru fiecare lucrare oricât de mică sau de mare trebuie făcută recepție, este o întreagă 
procedură, este un termen în care trebuie făcut necesarul, apoi lucrarea, apoi bonurile de consum și la 
final recepția. 

Domnul viceprimar spune că tot la acest punct dorește să lămurească și problema ridicată de către 
domnul consilier Ungureanu Dorinel, în cadrul ședinței de consiliu trecute, referitor la concesionarea 
Terenului de sport din cartierul Breuner. Domnul viceprimar prezintă H.C.L. nr.176/2019 privind 
aprobarea concesionării prin licitație publică cu strigare a imobilului  „Teren de sport”, în suprafață de 
599 mp, situat în oraș Anina, Cartier Breuner, str.Sfânta Varvara, F.N., identificat în C.F. nr.32286 – C2, 
Nr.Cadastral 32171 și arată că la această ședință a fost președinte de ședință domnul Ungureanu Dorinel. 

Domnul Ungureanu Dorinel, spune că dânsul în cadrul ședinței când a fost adoptată această hotărâre 
a menționat, spunând că speră să nu se concesioneze Terenul de Sport ci terenul aferent. 

Domnul viceprimar spune că dacă este o problemă personală să o rezolve personal, nu prin 
intremediul ședințelor consiliului local. 

Domnul consilier Ungureanu Dorinel spune că nu are nici o problemă personală cu nimeni. 
Domnul viceprimar menționează că scrie foarte clar pe hotărâre că se concesionează Terenul de 

sport. 
Doamna Bilav Viorica dorește să spună că, copii care vin de la Celnic nu sunt aduși cu microbuzul 

școlar. 
Domnul viceprimar spune că microbuzul școlar preia toți copii care vin la școală, doar dacă copii nu 

doresc să vină cu el. 
Domnul consilier Andronescu Tudor-Ovidiu spune că a fost solicitată o situație, care să prevadă 

exact câți copii vin la școală din alte cartiere și din ce zonă. 
Domnul viceprimar spune că au fost trecuți toți copii, sunt 3 microbuze care transportă copii la 

școală și când este nevoie apelează și la autobuz. 
Doamna consilier Bilav Viorica dorește să știe în ce stadiu este dosarul lui Dumitru Vasile referitor 

la porția de hrană de la Cantina Socială a orașului. Dânsa dorește să știe ce documente mai are nevoie sau 
ce anume nu corespunde pentru încadrarea acestuia privind porția de hrană de la Cantina Socială a 
orașului. 

Domnul viceprimar spune că acesta va primi răspunsul în termenul legal. 
Doamna consilier Bilav Viorica spune că a vorbit cu personalul de la D.A.S. și acesta a spus că este 

la domnul viceprimar la semnat. 
Domnul viceprimar spune că nu este la dânsul la semnat și se va da un răspuns în termenul legal. 
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 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 ordinare din data de 23.09.2021.  

     Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal.    
 
 
                                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  

                                   Consilier Gheorghe NEICU                                             
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  Întocmit, 
                                                                                        p. Secretar general al orașului Anina 
                                                                                                       Marcela NIȚICĂ 
 

 


	Domnul viceprimar arată că, urmare Ordinului MEN nr. 5.154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei cadrul de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar trebuie desemnați trei reprezentanţi ai C...
	Domnul consilier Micicoi Gheorghe spune că reprezentanții mediului de afaceri sunt opționali, se poate solicita, dar nu este obligatoriu.
	Domnul viceprimar menționează că, reprezentanții Consiliului local nu pot fi cadre didactice și ca urmare propune pe domnul Burcaș Ioan, domnul Solomon Silviu-Alexandru și domnul Amarie Petru.
	Doamna Bilav Viorica întreabă, dacă din partea Partidului Social Democrat nu se fac propuneri?
	Domnul viceprimar spune că, dânsul a făcut o propunere.

