
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
 

PROCES – VERBAL 
Încheiat azi  26.03.2020, ora 1300 în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Anina 

prin utilizarea mijloacelor electronice 
 
 

       Şedinţa a fost convocată de domnul primar Românu Gheorghe  în baza invitaţiei scrise  
nr.2.806/23.03.2020 şi a Dispoziţiei nr.111 din 19.03.2020, conform art. 133, alin.1 din O.U.G.nr.57/2019 
privind Codul administrativ, a fost adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare pe Site-ul Primăriei oraşului 
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.  
       Ședinţa de astăzi s-a desfășurat prin utilizarea mijloacelor electronice, respectiv prin e-mail și telefon, 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. 
            Proiectul ordinii de zi a şedinţei, este următorul: 

1. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare  şi Funcţionare a Consiliului 
Local al Oraşului Anina, aprobat în Anexa nr.1 la H.C.L. nr.136/29.10.2019; 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a orașului 
Anina pe anul 2020; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - FAZA PT+DE+AT  
pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada Horea în Anina” şi contractarea lucrărilor de execuţie prin 
procedură de achiziţie publică pentru acest obiectiv; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice – FAZA 
PT+DE+AT pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada Horea în Anina”; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță pentru efectuarea 
achiziției publice de lucrări pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada Horea în Anina”;  

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la H.C.L.nr.69/25.05.2018 privind  stabilirea 
situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgenţă din bugetul local şi a metodologiei de acordare 
a acestora în baza Legii  nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile şi completarile 
ulterioare; 

7. Proiect de hotărâre 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; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționării Serviciului Local de Utilități Publice Anina  
cu cantitatea de 2.000 litri motorină, necesară pentru transportul deșeurilor reciclabile, din depozitul de 
transfer către locația de colectare;  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării porțiilor de hrană la Cantina Socială Anina, pentru 
alimentarea persoanelor defavorizate, cu posibilitatea majorării acestora, după caz, datorită pandemiei de 
coronavirus; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesarului de combustibil pentru aprovizionarea persoanelor 
autoizolate la domiciliu, vârstnice, defavorizate, etc. 

11. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al 
orașului Anina din lunile: Aprilie, Mai și Iunie 2020. 
            Supus la vot proiectul ordinii de zi a şedinţei prin mijloace electronice, a fost adoptat în unanimitate de 
voturi. 
         În conformitate cu art. 123, alin. 1 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ, președintele de 
sedință ales este domnul consilier Trișcă Daniel. 
 
 



 
 
 
        Odată cu invitația de ședință au fost transmise consilierilor locali și procesele-verbale ale ședințelor 
consiliului local din datele de: 23.01.2020, 13.02.2020 și 20.02.2020.  
         Întrucât nu au fost înregistrate propuneri de modificare, de completare a proceselor-verbale, supuse la 
vot, au fost adoptate în unanimitate de voturi.  
          Punctul unu de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de hotărâre privind completarea Regulamentului 
de Organizare  şi Funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Anina, aprobat în Anexa nr.1 la H.C.L. 
nr.136/29.10.2019, supus la vot,  a fost adoptat în unanimitate de voturi. 
          Punctul doi de pe ordinea de zi - Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2020, supus la vot,  a fost adoptat în unanimitate de 
voturi; 
          Punctul trei de pe ordinea de zi - Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice - FAZA PT+DE+AT pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada Horea în Anina” şi 
contractarea lucrărilor de execuţie prin procedură de achiziţie publică pentru acest obiectiv, supus la vot,  a 
fost adoptat în unanimitate de voturi; 
          Punctul patru de pe ordinea de zi - Proiectul de hotărâre privind aprobarea elaborării documentației 
tehnico-economice – FAZA PT+DE+AT pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada Horea în Anina”, 
supus la vot,  a fost adoptat în unanimitate de voturi. 
          Punctul cinci de pe ordinea de zi - Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de 
consultanță pentru efectuarea achiziției publice de lucrări pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada 
Horea în Anina”,  supus la vot,  a fost adoptat în unanimitate de voturi. 
          Punctul șase de pe ordinea de zi - Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la 
H.C.L.nr.69/25.05.2018 privind  stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgenţă din 
bugetul local şi a metodologiei de acordare a acestora în baza Legii  nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificarile şi completarile ulterioare, supus la vot,  a fost adoptat în unanimitate de voturi. 
           Punctul șapte de pe ordinea de zi - Proiectul de hotărâre 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, supus la vot,  a fost adoptat în unanimitate 
de voturi. 
           Punctul opt de pe ordinea de zi - Proiectul de hotărâre privind aprobarea subvenționării Serviciului 
Local de Utilități Publice Anina cu cantitatea de 2.000 litri motorină, necesară pentru transportul deșeurilor 
reciclabile, din depozitul de transfer către locația de colectare, supus la vot,  a fost adoptat în unanimitate de 
voturi. 
           Punctul nouă de pe ordinea de zi - Proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării porțiilor de hrană 
la Cantina Socială Anina, pentru alimentarea persoanelor defavorizate, cu posibilitatea majorării acestora, 
după caz, datorită pandemiei de coronavirus, supus la vot,  a fost adoptat în unanimitate de voturi. 
           Punctul zece de pe ordinea de zi - Proiectul de hotărâre privind aprobarea necesarului de combustibil 
pentru aprovizionarea persoanelor autoizolate la domiciliu, vârstnice, defavorizate, etc., supus la vot,  a fost 
adoptat în unanimitate de voturi. 

La punctul unsprezece de pe ordinea de zi - Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Aprilie, Mai și Iunie 2020, domnul 
Burcaș Ioan îl propune ca președinte de ședință pentru următoarele trei luni pe domnul Retezan Ioan. 
             Supus la vot,  fără alte propuneri, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate de voturi. 
             Întrucât alte întrebări şi probleme de analizat nu mai sunt, iar punctele înscrise pe ordinea de zi au fost 
epuizate, se încheie lucrările şedinţei de astăzi.  
             Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal.  
 
 
 
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              SECRETAR GENERAL, 
                      Consilier TRIȘCĂ DANIEL                                  jr. IZVERNARI IRINA 
 
 
 
 


