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M I N U T A  

şedinţei extraordinare din data de 15.12.2021 a Consiliului Local al oraşului Anina 
 
 

      Din numărul total de 15  consilieri locali, sunt prezenţi la şedinţă 15 consilieri, şedinţa fiind legal 
constituită. 
               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.320/2021, privind aprobarea rectificării 
bugetului administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2021, cu unanimitate; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.321/2021, privind aprobarea  suplimentării 
cuantumului burselor şcolare pentru semestrul  I  al anului școlar 2021-2022, pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat din orașul Anina, cu unanimitate; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.322/2021, 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”, cu 
unanimitate; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.323/2021, 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”, cu unanimitate; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.324/2021, 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”, cu 
unanimitate; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.325/2021, 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, cu unanimitate; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.326/2021, 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, cu unanimitate; 

 
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, 
  Tudor Ovidiu ANDRONESCU                               jr.Flavia Roxana NEACȘU 

 
 


