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CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 

 
 
 

M I N U T A  
şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Anina, din data de 22.11.2022, ora 1400 

 
 
 

      Din numărul total de 15  consilieri locali, sunt prezenţi la şedinţă 13 consilieri, şedinţa fiind legal 
constituită. 
               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
1. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.204/22.11.2022 , privind  aprobarea rectificării 

bugetului  administraţiei  publice  locale a oraşului Anina pe  anul 2022 
 

2.  Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.205/22.11.2022 privind aprobarea transferurilor către 
Serviciul Local de Utilități Publice Anina(SLUP), din bugetul local al U.A.T. Anina , în anul 2022 
                                    

  3  . Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.206/22.11.2022 privind modificarea si completarea 
HCL 179/27.09.2022 pentru stabilirea impozitelor și   taxelor  locale pe anul  2023 

4. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.207/22.11.2022 privind aprobarea realizării investiţiei 
“Producție energie – autoconsum pentru autorități publice în orașul Anina prin panouri montate pe clădiri” 
finanțate prin POIM 2014-2020 

5.  Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.208/22.11.2022 privind aprobarea achiziționării de 
servicii consultanță pentru scriere, depunere și implementare proiect “Producție energie – autoconsum 
pentru autorități publice în orașul Anina prin panouri montate pe clădiri” finanțat prin POIM 

  6.  Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.209/22.11.2022 privind aprobarea achiziționării de 
servicii de elaborare ANALIZĂ ENERGETICĂ  a clădirilor publice selectate pentru depunerea proiectului 
“Producție energie – autoconsum pentru autorități publice în orașul Anina prin panouri montate pe clădiri”  
 
   7. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.210/22.11.2022 privind aprobarea documentației de 
avizare a lucrărilor de intervenții,  a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi și a devizului general actualizat 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare / modernizare reţea de drumuri în Anina, judeţul Caraş - Severin”, 
aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 
reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  
                                           
   8 . Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.211/22.11.2022 privind aprobarea achiziționării de 
servicii de elaborare proiect tehnic şi servicii de consultanţă pentru „Reabilitare / modernizare reţea de drumuri 
în Anina, judeţul Caraş - Severin” 
    
   9.  Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.212/22.11.2022 privind aprobarea "Planului de 
îmbunătățire a Eficienţei Energetice PiEE2022 pentru UAT Oraşul Anina, judeţul Caraş – Severin 
 
  10. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.213/22.11.2022 privind probarea încheierii unui 
contract de prestări servicii de proiectare, faza D.A.L.I. pentru “REABILITAREA / MODERNIZAREA 
RETELEI DE STRAZI URBANE IN ANINA, JUDETUL CARAS - SEVERIN“ 
 
  



 
  11. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.214/22.11.2022  privind acordarea cu titlu gratuit, 
material lemnos pentru foc, sub formă de ajutor pentru încălzirea locuinţei, unui număr de 100 familii/persoane 
singure nevoiaşe, cu domiciliul în orașul Anina și aprobarea criteriilor de acordare 
 
 
  12. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.215/22.11.2022 privind dezmembrarea/dezlipirea 
suprafeței de teren de 153 mp, din suprafața totală de 76605747 mp, identificată în CF nr.2242 UAT Anina, 
nr.top.895/a/134/.../1/f/3/1/a, situată administrativ în orașul Anina, strada Caraiman , nr.14 
 
  13. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.216/22.11.2022 privind aprobarea trecerii din 
domeniul public în domeniul privat al oraşului Anina, a unui teren  extravilan, în suprafaţă de 249.000 mp, 
cuprins în C.F. nr. 32681 Anina, Nr.Cadastral 32681, situat în oraşul Anina, zona Hoch Ponor, județul Caraș-
Severin 
 
 14. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.217/22.11.2022 privind aprobarea închirierii prin 
licitaţie publică a unui teren fâneață în  intravilan, în suprafaţă de 41.734 mp, situat în orașul Anina, zona 
Colonie, cuprins în C.F.nr. 32081 Anina, nr. Cadastral 32081 ,domeniul privat al orașului Anina 
                                          
 15. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.218/22.11.2022 privind aprobarea compensării chiriei 
datorate de către S.C. AMA MINODORA SRL, pentru spațiul situat în orașul Anina, strada Sfânta Varvara, 
nr.51, proprietate privată a orașul Anina, cu valoarea lucrărilor exterioare efectuate la imobil şi pentru încheierea 
unui act adiţional la contractul de închiriere 
 
 16. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.219/22.11.2022 privind aprobarea scutirii de la plata 
taxei de închiriere a spaţiului din incinta clădirii „Centrului de Afaceri Anina”, închiriat de  BIROUL 
INDIVIDUAL NOTARIAL „ CAHNIŢĂ CORNELIA ELENA”, pentru perioada octombrie 2022 – aprilie 
2023 
 
 17. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.220/22.11.2022  privind aprobarea majorării cu 500 % 
a impozitului pe clădirile şi terenurile din Anina, proprietatea S.C. BALKAN COAL TRADING OOD, ca 
urmare a constatării stării necorespunzătoare de îngrijire a acestora 
                                       
 
 18. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.221/22.11.2022 privind modificarea și completarea 
HCL 151 / 28.06.2022 privind aprobarea execuției lucrărilor de reparații capitale la sistemul de alimentare cu 
apă potabilă din Cartierul Valea Tereziei 
                                       
 

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  ŞEDINŢĂ, 
                        Consilier Natalia-Aneta BURLUI                             Contrasemnează pentru legalitate   
                                                                                                                      p. Secretar general 
                                                                                                                 Cristina-Gianina Gomboș 
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