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PROCES – VERBAL 

Încheiat azi  13.05.2022, ora 1200 
în cadrul şedinţei extraordinare 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 către domnul viceprimar Danu Daniel-Ion în baza invitaţiei scrise nr.3.718/ 
09.05.2022 şi a Dispoziţiei nr. 217 din 09.05.2022, conform art. 133, alin. (2), lit.a) și art.134, alin.(1), lit.a), 
alin.(3), lit.b) 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. 

Ținând cont de Dispoziția viceprimarului orașului Anina cu atribuții de primar nr. 153/25.03.2022 privind 
delegarea  atribuțiilor funcției publice de secretar general al U.A.T. Oraș Anina, d-nei Nițică Marcela, inspector 
superior în cadrul S.P.C.L.E.P. Anina, aflat în subordinea Consiliului Local al orașului 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 9 consilieri locali, din numărul total de 15 consilieri 

care compun Consiliul Local al oraşului Anina, absentând motivat un număr de 6 consilieri locali. 
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 Absent 
   3. BILAV   VIORICA Absent 
   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 Absent 
   11. RETEZAN IOAN Prezent 
   12. ROŞIAN   LAVINIUS-ION Absent 
   13. SOLOMON SILVIU-ALEXANDRU Prezent 
   14. UNGUREANU   DORINEL Absent 
   15. WALDKOHR ALIN-NICOLAE Absent 

 

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 9 consilieri locali în funcţie, din numărul total de 15 
consilieri, şedinţa fiind legal constituită. De la ședință lipsește dl. Andronescu Tudor-Ovidiu, d-na Bilav 
Viorica,  dl.Neicu Gheorghe, dl.Roșian Lavinius-Ion, dl.Ungureanu Dorinel și dl.Waldkohr Alin-Nicolae. 

Domnul viceprimar mulțumește consilierilor locali pentru prezența la ședința extraordinară și spune că, 
motivul pentru convocarea în această ședință extraordinară este depunerea de proiecte de P.N.R.R. Sunt 
modificări pe ordinea de zi, avem și completare pentru ordinea de zi, lucrurile au evoluat de la o zi la alta. Pentru 
depunerea proiectului privind realizarea transportului public electric, s-au făcut mai multe modificări, până să 
apară ghidul de finanțare, urmare a modificărilor intervenite avem șanse mai mari de achiziționare a două 
microbuze electrice cu 20 de locuri și nu se vor mai face stațiile de autobuz. 

Domnul Vlad Dan-Dumitru administratorul public al orașului, prezent la ședință spune că în data de 
16.05.2022, ora 1000 va fi deschiderea pentru depunerea de proiecte, cererile de finanțare vor fi depuse 
electronic, principul este „primul venit, primul servit”.  

Domnul viceprimar spune că s-a dorit și depunerea cererii de finanțare pentru proiectul privind realizarea 
Pistei de biciclete, dar mai întâi trebuie aprobat traseul și apoi se poate depune cererea de finanțare.  

Dânsul dorește să facă un rezumat al proiectelor aflate în derulare și stadiul acestora.  



Proiecte aflate în executie: 
1 „RESTAURAREA, CONSERVAREA, REABILITAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A 
MONUMENTULUI DE CLASĂ A, "ANSAMBLUL PUȚULUI I, ANINA”, care este realizat în proporție de 
50%, se va avansa mult repede. 
2 „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE DRUM PENTRU STRAZILE COLONIA I, 
VULTURILOR SI VALEA VULPILOR IN ANINA, JUD. CARAS-SEVERIN” , din cauza creșterii 
prețurilor la material de construcții achiziția a fost depășită, se va mări bugetul prin H.G., până la sfârșitul 
lunii iulie crede că va fi finalizată. 
3 „Modernizarea infrastructurii de drum pe străzile Cerna, Colonia Roșie, Vasile Alecsandri, Bufenilor și 
Brădet ȋn Anina”  
4 Regenerare urbană în orașul Anina, județ Caraș - Severin prin reconversie funcțională a unui teren degradat 
în spațiu verde - Fostul BARUMC 
5 MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN ORAȘUL ANINA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN, 
PRIN PROGRAMUL AFM PRIVIND SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A GESTIONĂRII 
INTELIGENTE A ENERGIEI ÎN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC 
Proiectele depuse in vederea obținerii finanțării sunt: 
 
1 “Construire statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Orasul Anina”. 
2 „Modernizarea infrastructurii de străzi şi drumuri în Anina, Caraş – Severin” (Str. Colonia II, Str. Colonia 
III, Str. Uzinei partial, Str. Semenic, Str. Traverselor, Str. Negoiu, Str. Criş, Str. Clopotelor, Str. Făgăraşului, 
Str. Izvarna, Str. izvorului, Str. Soarelui, Str. Maial). 
3 Reabilitare termică prin eficientizare energetică la Clubul Elevilor 
4 Reabilitare termică prin eficientizare energetică la Hotel Steierdorf 
5 „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de 
flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și integrare a activităților de transport, distribuție și 
consum final în orașul Anina cu localitățile aparținătoare (Steierdorf și Anina), județul Caraș-Severin” 

 
Domnul consilier  Micicoi Gheorghe-Daniel, președinte de ședință pentru lunile Mai, Iunie și Iulie, preia 

conducerea lucrărilor ședinței și declară ședința extraordinară a consiliului local, deschisă, prezintă consiliului 
local, proiectul ordinii de zi, respectiv: 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Sisteme inteligente de transport urban 
la nivelul Orasului Anina, Județ Caras-Severin”, în vederea finanțării; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Realizare sistem de monitorizare 

si supraveghere video in Oras Anina, Județ Caras-Severin”, în vederea finanțării; 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Realizarea transportului public electric 
in Orasul Anina si zona periurbana” în vederea finanțării; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului  "EFICIENTIZAREA 

ENERGETICĂ, CLĂDIRE "CLUBUL ELEVILOR", STR. LIBERTATII, NR. 27"; 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului EFICIENTIZAREA 
ENERGETICĂ CLĂDIRE "HOTEL STEIER", STR. VICTORIEI, NR. 41; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
6. Proiect de hotărâre 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); 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Programului Minimal de Lucrări pe anul 2022 

finanţat din bugetul local şi din alte surse; 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    

8. Diverse. 
Domnul consilier Micicoi Gheorghe-Daniel, președinte de ședință, supune la vot ordinea de zi a 

ședinței extraordinare din data de 13.05.2022, care este aprobată cu unanimitate de voturi „pentru” de către 
cei 9 consilieri prezenți în sala de ședințe. 

Totodată, domnul viceprimar propune completarea ordinei de zi, după cum urmează: 



1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de întocmire documentație tehnică pentru 
obținerea finanțării pentru “Reabilitare termică prin eficientizare energetică la Clublul Elevilor” în Anina; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de întocmire documentație tehnică pentru 

obținerea finanțării pentru “Reabilitare termică prin eficientizare energetică la Hotel Steierdorf” în Anina; 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 

3. Proiect de hotărâre 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; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea traseului pentru Pista de biciclete; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță pentru  depunerea proiectului 

“Construire Pistă de biciclete în orașul Anina”; 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 

6. Proiect de hotărâre 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; 

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

și 

de retras de  pe ordinea de zi următorul proiect de hotărâre: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Sisteme inteligente de transport urban la nivelul 
Orasului Anina, Județ Caras-Severin”, în vederea finanțării. 

 
Domnul consilier Micicoi Gheorghe-Daniel, supune la vot completarea ordinii de zi a ședinței 

extraordinare din data de 13.05.2022, care este aprobată cu unanimitate de voturi „pentru” de către cei 9 
consilieri prezenți în sala de ședințe. 

 
         În continuare președintele de ședință, domnul Micicoi Gheorghe-Daniel informează că, în 

conformitate cu art.228 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 
ulterioare, alesul local aflat în conflict de interese are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local 
interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, sens în care nu mai este luat în calcul pentru 
cvorumul necesar adoptării hotărârii. 

Președintele de ședință, domnul Micicoi Gheorghe-Daniel prezintă procesul verbal al ședinței 
extraordinare din data de 03.05.2022, fără alte discuții supus la vot este  aprobat cu unanimitate de voturi 
„pentru” de către cei 9 consilieri locali prezenți în sala de ședință. 

 
Punctul 1  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului 

“Sisteme inteligente de transport urban la nivelul Orasului Anina, Județ Caras-Severin”, în vederea 
finanțării - este retras de pe ordinea de zi. 

În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 2  de pe ordinea de zi - proiect de 
hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Realizare sistem de monitorizare si supraveghere 
video in Oras Anina, Județ Caras-Severin”, în vederea finanțării, 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 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. 

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. 99 din 13.05.2022. 



 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 3  de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Realizarea transportului public electric 
in Orasul Anina si zona periurbana” în vederea finanțării, 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 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. 

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. 100 din 13.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 4  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului  "EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ 
, CLĂDIRE "CLUBUL ELEVILOR", STR. LIBERTATII, NR. 27", 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 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. 

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. 101 din 13.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 5  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ CLĂDIRE 
"HOTEL STEIER", STR. VICTORIEI, NR. 41, 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 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. 

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. 102 din 13.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 6  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre 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), 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 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 Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE) este obligatoriu 
iar împreună cu Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice ( PAEDC) ne sunt necesare pentru 
accesarea fondurilor norvegiene, pentru Parcul Fotovoltaic. 



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. 103 din 13.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 7  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre privind aprobarea completării Programului Minimal de Lucrări pe anul 2022 finanţat din 
bugetul local şi din alte surse, 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 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 s-a omis de trecut reabilitarea unor străzi în Pogramul minimal de lucrări, 
iar acum se face completare. 

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. 104 din 13.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 1  de pe completare ordine de zi –

proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de întocmire documentație tehnică pentru 
obținerea finanțării pentru “Reabilitare termică prin eficientizare energetică la Clublul Elevilor” în 
Anina, 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 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. 

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. 105 din 13.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 2  de pe completare ordine de zi –

proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de întocmire documentație tehnică pentru 
obținerea finanțării pentru “Reabilitare termică prin eficientizare energetică la Hotel Steierdorf” în 
Anina, 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 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. 

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. 106 din 13.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 3  de pe completare ordine de zi – 

proiect de hotărâre privind darea in administrare a Serviciului de transport public de persoane prin 
curse regulate, Serviciului Local de Utilități Publice Anina din subordinea Consiliului Local Anina, 
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.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, realizar  
lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și  
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. 

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. 107 din 13.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 4  de pe completare ordine de zi – 

proiect de hotărâre privind aprobarea traseului pentru Pista de biciclete, 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.  

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 s-au luat în calcul 2 tronsoane pentru pista de biciclete, tronsonul 1 pleacă 
de la intersectia cu drumul Brădetului, trecând pe deasupra „Muzeului Mineritului”. Traseul urmărește 
ecartamentul fostei linii de mocaniță, care venea cu cărbune de la Puțul 4 până la preparația Puțul 1. Dupa ce 
trece de platoul Bucegi, prin spatele scenei, ajunge in dreptul stadionului, ocoleste stadionul pe latura estică 
până în apropierea porții de intrare in incinta acestuia, iasa pe poarta principală a stadionului, urcă către cartierul 
Valea Tereziei, se continua până la buncarele Puțul 4, trece de incinta Putul 4 fără a o intersecta, traversează 
pașunea si iasa in drumul Valea Tereziei, continua pana in strada Buhui. Lungimea acestei portiuni este de cca. 
6.5 km. Tronsonul 2 pleacade pe strada Buhui, pana la intersectia cu DN 58. Lungimea fiind de cca. 1.6 km. 
 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. 108 din 13.05.2022. 

 
 

În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 5  de pe completare ordine de zi – 
proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță pentru  depunerea 
proiectului “Construire Pistă de biciclete în orașul Anina, 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 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. 

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. 109 din 13.05.2022. 

 
 

În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 5  de pe completare ordine de zi – 
proiect de hotărâre 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, 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 avizele comisiilor de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, realizar  
lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și  
arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Domnul viceprimar spune că dezmembrarea este necesară pentru cele 2 proiecte aflate în derulare. 
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. 110 din 13.05.2022. 
 

În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 5  de pe completare ordine de zi – 
proiect de hotărâre 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, 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.  

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. 

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. 111 din 13.05.2022. 

 
La punctul 8 de pe ordinea de zi – Diverse:  
Domnul viceprimar spune că se dorește achiziționarea unei motocoase electrice, în acest moment sunt 4 

motocoase, dar nu fac față. Aceasta depășește suma de 2.500 lei și necesită HCL, este o motocoasă profesională. 
Este supusă la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi „pentru”.  

Doamna p.secretar general dorește să aducă la cunoștință consilierilor locali faptul că, din acest an 
Declarațiile de avere și interese se depun doar în format electronic pe platforma e-DAI. S-a început înregistrarea 
deponenților, cei care nu au primit un e-mail cu numele de utilizator și parola trebuie să ia legătura cu domnul 
Kortvelyesy Gelu, pentru că sunt probleme cu funcționarea platformei. Declarațiile de avere și interese doar în 
acest an mai pot fi semnate olograf, de anul viitor se va semna doar electronic cu semnătură calificată. 

Întrucât alte întrebări, interpelări şi probleme de analizat nu mai sunt, iar punctele înscrise pe ordinea de 
zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă mulțumește consilierilor pentru participarea la ședință și declară 
închise lucrările şedinţei extraordinare din data de 13.05.2022.  

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în exemplar unic. 
 
 
                                                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
                                     Consilier Gheorghe –Daniel MICICOI 

 
 
 

 

                                                                                                           Întocmit,      
                                                                                     p. Secretar general al orașului Anina 

                                                                                       Marcela NIȚICĂ 
 

 

  
 
 
 

 


