
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 

M I N U T A  
şedinţei extraordinară din data de 13.05.2022 a Consiliului Local al oraşului Anina 

 
      Din numărul total de 15  consilieri locali, sunt prezenţi la şedinţă 9 consilieri, şedinţa fiind legal constituită. 

               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.99/2022, privind aprobarea depunerii proiectului 

„Realizare sistem de monitorizare si supraveghere video in Oras Anina, Județ Caras-Severin”, în vederea 
finanțării, cu unanimitate de voturi ; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.100/2022, privind aprobarea depunerii proiectului 
„Realizarea transportului public electric in Orasul Anina si zona periurbana” în vederea finanțării, cu 
unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.101/2022, privind aprobarea depunerii 
proiectului  "EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ, CLĂDIRE "CLUBUL ELEVILOR", STR. LIBERTATII, 
NR. 27", cu unanimitate de voturi ; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.102/2022, privind aprobarea depunerii proiectului 
EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ CLĂDIRE "HOTEL STEIER", STR. VICTORIEI, NR. 41, cu 
unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.103/2022, privind aprobarea încheierii unui contract de 
servicii de consultanță pentru elaborarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice ( PIEE) și a 
Planului de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima (PAEDC), cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.104/2022, privind aprobarea completării Programului 
Minimal de Lucrări pe anul 2022 finanţat din bugetul local şi din alte surse, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.105/2022, privind aprobarea achiziționării de servicii de 
întocmire documentație tehnică pentru obținerea finanțării pentru “Reabilitare termică prin eficientizare 
energetică la Clublul Elevilor” în Anina, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.106/2022, privind aprobarea achiziționării de servicii de 
întocmire documentație tehnică pentru obținerea finanțării pentru “Reabilitare termică prin eficientizare 
energetică la Hotel Steierdorf” în Anina, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.107/2022, privind darea in administrare a Serviciului de 
transport public de personae prin curse regulate, Serviciului Local de Utilități Publice Anina din subordinea 
Consiliului Local Anina, cu unanimitate de voturi; 

•  Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.108/2022, privind aprobarea traseului pentru Pista de 
biciclete, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.109/2022, privind aprobarea achiziționării de servicii de 
consultanță pentru  depunerea proiectului “Construire Pistă de biciclete în orașul Anina”, cu unanimitate de 
voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.110/2022, privind aprobarea dezmembrării unui teren din 
intravilanul oraşului Anina, teren aflat în proprietatea privată a orașului Anina, situat în oraș Anina, strada 
Poștei, nr.1, identificat în C.F.nr. 31681 Anina, nr.cadastral 31681, având o suprafață totală de 71811 mp, în 
trei loturi, în vederea operării în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.111/2022, privind împuternicirea domnului Daniel-Ion 
DANU, viceprimar al orașului Anina cu atribuții de primar, de a reprezenta Unitatea Administrativ Teritorială 
a Orașului Anina în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ” INTERCOM 
DEȘEURI ” Caraș – Severin din data de 19 respectiv 20 mai 2022, cu unanimitate de voturi; 
În conformitate cu dispoziţiile art.10 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va publica la sediul Primăriei 
oraşului Anina şi pe site-ul primăriei. 

 
     Preşedinte de ședință,                                                     p .Secretar general,                   
Gheorghe-Daniel MICICOI                                                    Marcela NIȚICĂ 

 
 



 
 


