
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
Nr. 2.563 / 29.03.2022 

PROCES – VERBAL 
Încheiat azi  29.03.2022, ora 1400 

în cadrul şedinţei ordinare 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.2.373/ 
23.03.2022 şi a Dispoziţiei nr. 144 din 23.03.2022, conform art. 133, alin. (1) și art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), 
lit.a) 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 12 consilieri locali, din numărul total de 15 consilieri 

care compun Consiliul Local al oraşului Anina, absentând motivat un număr de 3 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 Prezent 
   3. BILAV   VIORICA Absent motivat 
   4. BURCAȘ  IOAN Prezent 
   5. BURLUI NATALIA-ANETA Absent motivat 
   6. CONȚESCU VIOREL Prezent 
   7. DANU DANIEL-ION Prezent 
   8. DUDĂU ILIE Prezent 
   9. MICICOI GHEORGHE-DANIEL Prezent 
   10. NEICU GHEORGHE Prezent 
   11. RETEZAN IOAN Prezent 
   12. ROŞIAN   LAVINIUS-ION Prezent 
   13. SOLOMON SILVIU-ALEXANDRU Absent 
   14. UNGUREANU   DORINEL Absent motivat 
   15. WALDKOHR ALIN-NICOLAE Prezent 

 

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 12 consilieri locali în funcţie, din numărul total de 15 
consilieri, şedinţa fiind legal constituită. De la ședință lipsește d-na Bilav Viorica, d-na Burlui Natalia-Aneta și 
dl. Ungureanu Dorinel. 

Domnul viceprimar mulțumește consilierilor locali pentru prezența la ședința ordinară.  
Domnul consilier  Solomon Silviu-Alexandru, preia conducerea lucrărilor ședinței și declară ședința 

ordinară a consiliului local, deschisă și prezintă consiliului local, proiectul ordinii de zi, respectiv: 
1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a orașului 

Anina, pe anul 2022; 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui copiator multifuncțional Konica Bizhub 300i; 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la “Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant 
din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi”, a documentaţiei 
tehnico- economice si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: „CONSTRUIRE STATII DE 
REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN ORASUL ANINA, JUD. CARAȘ-SEVERIN,,. 



inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participarii la "PARTENERIATUL GAZ 2022 - ANINA-VALEA 

CARASULUI" pentru obiectivul de investitii "INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE 
PENTRU LOCALITATILE DIN CADRUL PARTENERIATULUI GAZ 2022-ANINA-VALEA 
CARASULUI; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare si a devizului general estimativ pentru obiectivul 

de investiții "INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PENTRU LOCALITATILE DIN 
CADRUL PARTENERIATULUI GAZ 2022-ANINA-VALEA CARASULUI; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unor investiții prin PLANUL NAȚIONAL DE 

REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR); 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcţii ale Serviciului 
Local de Utilități Publice al orașului Anina; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea coeficienților de ierarhizare pentru funcțiile contractuale din cadrul  

Serviciului Local de Utilități Publice Anina; 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii pentru  clubul sportiv 
de drept public  ”Clubul  Sportiv Orășenesc Anina”; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor necesare asigurării din bugetul local a 

contribuției de întreținere a doamnei Mihăilă Angela în Căminul pentru Persoane Adulte și Vârstnice din cadrul 
Fundației PRO DEO – filiala Anina; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în domeniul public și 

privat al orașului Anina, județul Caraș-Severin; 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului intravilan aferent construcției, în 
suprafață de 56 mp, din domeniul privat al orașului Anina, situat în orașul Anina, strada Victoriei, nr.1A, 
jud.Caraș-Severin, cuprins în C.F. nr.31320 Anina, nr.top 895/a/134/1/255../1/1/b/2/1/1/d/4 şi încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare, către doamna MERA ANA domiciliată în orașul Anina, strada Valea 
Vulpilor, nr.35; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a  imobilului teren intravilan, 

în suprafață de 250 mp, situat în oraș Anina, str.Cotul CFR,  județul Caraș-Severin, aparținând domeniului privat 
al orașului Anina, identificat în C.F. nr.30837 Anina, Nr.Cadastral 30837;  

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în intravilan și extravilan – 

str.Stadionului F.N.” în suprafaţă de 10.900 mp din CF nr. 3, nr.top.1163/53/238/...1/1/1/a în vederea înscrierii 
în Cartea Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția 
363; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
15. 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 Libertății zona incinta Puțul II, 
identificat în C.F.nr. 32095 Anina, nr.cadastral 32095, având o suprafață totală de 2.527 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 
16. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Anina nr. 20 din 31.01.2022  de 

aprobare a vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren extravilan, categoria pășune, în suprafață de 
26.052 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, zona Puțul V, cuprins în C.F. 
nr. 32547Anina, Nr. cadastral 32547 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

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

17. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Anina nr. 21 din 31.01.2022  de 
aprobare a vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren extravilan, categoria pășune, în suprafață de 



22.000 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, zona Ponor-Rogoz, cuprins în 
C.F. nr. 32527 Anina, Nr. cadastral 32527 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Iacob Ciprian (titular de contract de închiriere), a  

construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Aleea Pinilor , bloc C2,  etaj IV, 
locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 10.”; locuința în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară 
Individuală nr 31318-C1-U1  Anina, (CF veche nr. 3142/10  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 
1183/53/a/1...2/1/4/ap.10, locuință din domeniul privat al Statului Român. 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Novăcescu Constantin (titular de contract de 

închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Oraș Nou , bloc. C8,  
etaj IV, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 9.”; locuința în cauză este înscrisă în Cartea 
Funciară Individuală nr 30771-C1-U2  Anina, (C.F. veche nr. 3148/9 Steierdorf) cu număr cadastral  top. 
1183/33/a/1.a....a/2/1/10/ap.9 , locuință din domeniul privat al Statului Român. 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea către Nanu Ioana (titulară de contract de închiriere), a  construcției 

locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Aleea Pinilor , bl. C4 etaj IV, locuință 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 13.”; locuința în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară 
Individuală nr 32274-C1-U4  Anina, (CF veche nr. 3144/13  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 
1183/53/a/1/a...1/2/1/6/ap.13 locuință din domeniul privat al Statului Român. 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
21. Diverse. 
Domnul consilier Solomon Silviu-Alexandru, președinte de ședință, supune la vot ordinea de zi a ședinței 

ordinare din data de 29.03.2022, care este aprobată cu unanimitate de voturi „pentru” de către cei 12 
consilieri prezenți în sala de ședințe. 

Totodată, domnul viceprimar propune completare a ordinei de zi, prin introducerea a 7 puncte, 
după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării de la bugetul local a cheltuielilor efectuate cu transportul 
donațiilor făcute de către Asociația MEDICINE AIDE ET PRESENCE LANGUEDOC-ROUSSILLON; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de proiectare pentru 

obiectivul de investiţii "Construire staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în oraşul Anina";     
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de consultanţă pentru 
pregătirea şi implementarea obiectivului de investiţii "Construire staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice 
în oraşul Anina"; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de consultanţă pentru 

identificarea surselor de finanţare pentru anul 2022; 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii  obiectivului „Drum comunal Uteris-Colonia Crivina” 
în suprafaţă de 41.600 mp din care 25.699 mp în intravilan și 15.901 mp în extravilan,  din CF nr.2242, 
nr.top.895/a/134/...1/f/3/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul public, 
conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, pozițiile 126, 127, 128 și 129; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice –faza „Studiu de fezabilitate” și 

a principalilor indicatori tehnico-economici pentru „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, în perioada 2014-2020”; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate pentru  

construirea şi dotarea unui centru medical de diagnostic şi tratament în Anina. 

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

Și retragerea de pe ordinea de zi a 4 puncte si anume: 



1) Proiect de hotărâre pentru aprobarea participarii la "PARTENERIATUL GAZ 2022 - ANINA-VALEA 
CARASULUI" pentru obiectivul de investitii "INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE 
PENTRU LOCALITATILE DIN CADRUL PARTENERIATULUI GAZ 2022-ANINA-VALEA 
CARASULUI; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
2) Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare si a devizului general estimativ pentru obiectivul 

de investiții "INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PENTRU LOCALITATILE DIN 
CADRUL PARTENERIATULUI GAZ 2022-ANINA-VALEA CARASULUI; 

3) Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcţii ale Serviciului 
Local de Utilități Publice al orașului Anina; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
4) Proiect de hotărâre privind aprobarea coeficienților de ierarhizare pentru funcțiile contractuale din cadrul  

Serviciului Local de Utilități Publice Anina; 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 

În continuare președintele de ședință, domnul Solomon Silviu-Alexandru 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. 

În continuare președintele de ședință, domnul Solomon Silviu-Alexandru prezintă procesul verbal al 
ședinței ordinare din data de 28.02.2022, fără alte discuții supus la vot este  aprobat cu unanimitate de voturi 
„pentru” de către cei 12 consilieri locali prezenți în sala de ședință. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, Solomon Silviu-Alexandru, prezintă punctul 1  de pe 

ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina, pe anul 2022, 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. 1 -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este favorabil. 

Domnul viceprimar spune că aprobăm această rectificare ca urmare a cheltuielilor și veniturilor, se 
decontează naveta profesorilor, plățile privind investițiile și plăți către S.L.U.P. 

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. 63 din 29.03.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, Solomon Silviu-Alexandru, prezintă punctul 2  de pe 

ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui copiator multifuncțional Konica 
Bizhub 300i, 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 multifuncționala colegilor din cadrul compatimentul Buget, finanțe, 
contabilitate s-a stricat și nu mai poate fi reparată, motiv pentru care se impune cumpărarea unei 
multifuncționale noi.  

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. 64 din 29.03.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, Solomon Silviu-Alexandru, prezintă punctul 3  de pe 

ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea participării la “Programul privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de 



transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în 
localităţi”, a documentaţiei tehnico- economice si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: 
„CONSTRUIRE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN ORASUL 
ANINA, JUD. CARAȘ-SEVERIN,,  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. 1 -  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, prin accesarea acestui proiect se vor amplasa 3 stații de încărcare electrică, 
iar pe completare la ordinea de zi se aprobă proiectarea și consultanța privind accesarea proiectului. Stațiile vor 
fi amplasate una lângă sediul primărie, una la Sigismund, lângă cimitir și una la Steier.  

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. 65 din 29.03.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, Solomon Silviu-Alexandru, prezintă punctul 4  de pe 

ordinea de zi – proiect de hotărâre pentru aprobarea participării la "PARTENERIATUL GAZ 2022 - ANINA-
VALEA CARASULUI" pentru obiectivul de investitii "INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE 
NATURALE PENTRU LOCALITATILE DIN CADRUL PARTENERIATULUI GAZ 2022-ANINA-VALEA 
CARASULUI și punctul 5  de pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare si a 
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții "INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE 
NATURALE PENTRU LOCALITATILE DIN CADRUL PARTENERIATULUI GAZ 2022-ANINA-VALEA 
CARASULUI, aceste proiecte sunt retrase de pe ordinea de zi. 

Domnul viceprimar ia cuvântul și spune că a retras aceste puncte de pe ordinea de zi, deoarece 
consultantul nu a reusit sa finalizeze actele. Cel mai sigur se va organiza o ședință extraordinară pentru acestea. 
Au mai fost aprobare, dar acum se vrea o asociere cu mai multe localități și anume Carașova, Lupac, Goruia, 
Târnova și Oravița. Pentru acest proiect eram eligibili și singuri, dar printr-un parteneriat mai mare se obține un 
punctaj mai bun. Trebuiesc întocmite devize separate pe fiecare localitate în parte, iar apoi un deviz general 
care să includă toate localitățile. 

Domnul consilier Burcaș Ioan, întreabă, de unde va fi finanțarea proiectului? 
Domnul viceprimar răspunde că finanțarea va fi prin Programul național de investiții Anghel Saligny. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, Solomon Silviu-Alexandru, prezintă punctul 6  de pe 

ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unor investiții prin PLANUL NAȚIONAL 
DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR), 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 Planul Național de Redresare și Reziliență ( PNRR) are mai multe structuri, 
iar noi vom depune proiecte pe mai multe ramuri și anume: 

 - eficientizare energetică, Hotelul de la Steier și fosta Casă a Pionerilor, se lucrează la studiile topo și 
geo; 

- achiziționarea unui autobuz electric, stații de reîncărcare pentru acesta și reabilitarea stațiilor existente; 
- monitorizarea video, în prezent avem amplasate în oraș circa 14 camere video, care nu sunt suficiente; 
- pistă de biciclete pe zona Plopa până la Crivina. 
Domnul consilier Micicoi Gheorghe întreabă dacă nu se poate face o pistă de biciclete prin oraș? 
Domnul viceprimar spune că în viitor se poate face, dar nu prin acest proiect ci din alte finanțări. 
Domnul Burcaș Ioan spune că se mai poate amenaja o pistă de biciclete pe fața pădurii prin finanțare de 

la ADR Vest. 



Domnul viceprimar spune că toate proiectele sunt binevenite, dar pentru toate sunt necesare costuri 
privind S.F., studii topo, studii geo, consultanță și multe altele, toate aceste cheltuieli sunt suportate din bugetul 
local. 

Tot prin PNNR se va face și ambulatoriul  în fosta Bază a Baruncului, și acest proiect este destul de 
înaintat. 

Domnul Roșian Lavinius spune că pe viitor se poate amenaja și o parcare pentru ambulanță. 
Domnul viceprimar spune că eligibile pentru construirea ambulatoriului sunt orașele care nu au spital, 

unde ne încadrăm și noi. 
Domnul Waldkohr Alin spune că s-ar putea reabilita și clădirea fostei unități militare de la Cereșnaia. 
Domnul Viceprimar arată că această clădire poate fi reabilitată pentru turism si activități sociale, o parte 

a fost reabilitată, acoperiș și geamuri. 
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. 66 din 29.03.2022. 
 
În continuare domnul președinte de ședință, Solomon Silviu-Alexandru, prezintă punctul 7  de pe 

ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcţii 
ale Serviciului Local de Utilități Publice al orașului Anina și punctul 8  de pe ordinea de zi, proiect de 
hotărâre privind aprobarea coeficienților de ierarhizare pentru funcțiile contractuale din cadrul  
Serviciului Local de Utilități Publice Anina, aceste proiecte sunt retrase de pe ordinea de zi. 
 Domnul viceprimar spune că, a retras aceste puncte de pe ordinea de zi deoarece  nu au fost stabiliți 
coeficienții pentru toate posturile nou inființate. S-a crezut că pot fi stabiliți mai repede, dar se pare că este mai 
mult de lucru. Veniturile trebuie să fie plafonate la nivelul anului 2020, vor fi aprobate într-o ședință viitoare. 
 

În continuare domnul președinte de ședință, Solomon Silviu-Alexandru, prezintă punctul 9  de pe 
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii 
pentru  clubul sportiv de drept public  ”Clubul  Sportiv Orășenesc 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.  

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 atunci când s-a înființat C.S.O. Anina, s-a făcut o greșeală în sensul că, 
Consiliu de Administrație nu trebuie pentru Cluburile de drept public, doar la cele private, iar în loc de 
Președinte al clubului trebuie să fie Director. 

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. 67 din 29.03.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, Solomon Silviu-Alexandru, prezintă punctul 10  de pe 

ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor necesare asigurării din bugetul 
local a contribuției de întreținere a doamnei Mihăilă Angela în Căminul pentru Persoane Adulte și 
Vârstnice din cadrul Fundației PRO DEO – filiala Anina, prezintă și 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. 1 -  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. 

Dl. Viceprimar spune că doamna Mihăilă Angela a fost internată la spital, când a fost externată starea 
dânsei nu era una favorabilă și nu se mai poate îngriji singură. Dânsa este singura și nu are nici un venit, din 
acestă cauza a fost institutionalizată la Căminul pentru Persoane Adulte și Vârstnice din oraș. 

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. 68 din 29.03.2022. 

 



Domnul președinte de ședință, prezintă punctul 11  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 
aprobarea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în domeniul public și privat al orașului Anina, 
județul Caraș-Severin, prezintă și 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 comisiilor 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. 

Dl. Viceprimar spune că este o procedură anuală, care se face la începutul anului, prin care se aprobă 
modul de închiriere a pajiștilor aflate în domeniul public și privat al orașului Anina, pentru crescătorii de 
animale. 

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. 69 din 29.03.2022.   

 
Domnul președinte de ședință, prezintă punctul 12  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării directe a terenului intravilan aferent construcției, în suprafață de 56 mp, din 
domeniul privat al orașului Anina, situat în orașul Anina, strada Victoriei, nr.1A, jud.Caraș-Severin, 
cuprins în C.F. nr.31320 Anina, nr.top 895/a/134/1/255../1/1/b/2/1/1/d/4 şi încheierea contractului de 
vânzare-cumpărare, către doamna MERA ANA domiciliată în orașul Anina, strada Valea Vulpilor, 
nr.35, prezintă și 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 comisiilor de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. 1 -  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. 

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. 70 din 29.03.2022.   

 
 Domnul președinte de ședință, prezintă punctul 13  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 

aprobarea concesionării prin licitație publică a  imobilului teren intravilan, în suprafață de 250 mp, situat 
în oraș Anina, str.Cotul CFR,  județul Caraș-Severin, aparținând domeniului privat al orașului Anina, 
identificat în C.F. nr.30837 Anina, Nr.Cadastral 30837, prezintă și 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 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. 

Dl. Viceprimar spune că acest teren este solicitat de către un cetățean pentru a construi o pensiune, este 
terenul pe care l-a avut în folosință biserica, dar aceștia au renunțat la el. Cetățeanul care a făcut cererea de 
concesionare a terenului s-a angajat că va ridica o pensiune în decursul a 2 ani de la semnarea contractului, altfel 
contractul de concesiune va fi reziliat. 

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. 71 din 29.03.2022. 

 
Domnul președinte de ședință, prezintă punctul 14  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind  

aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în intravilan și extravilan – str.Stadionului F.N.” în suprafaţă 
de 10.900 mp din CF nr. 3, nr.top.1163/53/238/...1/1/1/a în vederea înscrierii în Cartea Funciară în 
favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția 363, prezintă și 
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 
comisiilor 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. 

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. 72 din 29.03.2022. 

 
 Domnul președinte de ședință, prezintă punctul 15  de pe ordinea 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 Libertății zona incinta Puțul II, identificat în C.F.nr. 32095 
Anina, nr.cadastral 32095, având o suprafață totală de 2.527 mp, în trei loturi, în vederea operării în 
evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, prezintă și 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 comisiilor 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. 

Dl. Viceprimar spune că s-a depus cerere de către doi cetățeni privind acest teren, fiecare ar dori să 
cumpere un lot, dânșii mai au teren în această zonă și doresc să-și extindă afacerea, din acest motiv este nevoie 
de dezmembrarea terenului în 3 loturi. 

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. 73 din 29.03.2022. 

 
Domnul președinte de ședință, prezintă punctul 16  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 

revocarea Hotărârii Consiliului Local Anina nr. 20 din 31.01.2022  de aprobare a vânzării prin licitaţie 
publică deschisă a unui teren extravilan, categoria pășune, în suprafață de 26.052 mp., aparținând 
domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, zona Puțul V, cuprins în C.F. nr. 32547Anina, 
Nr. cadastral 32547 şi a preţului de vânzare al acestuia, prezintă și 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. 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. 

Dl. Burcaș Ioan spune că toate imobilele care sunt în domeniul privat pot fi vândute conform Codului 
civil. Conform art 8 din Ordonanța de Urgență nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu 
modificările și completările ulterioare, în cazul înstrăinării pajiştilor prevăzute la art. 3 lit. d) şi e), noul 
proprietar este obligat să menţină categoria de folosinţă a terenului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
Din cele menționate nu se înțelege că ar fi interzisă vânzarea terenurilor ci doar schimbarea categoriei de 
folosință. 

Domnul consilier Burcaș Ioan întreabă dacă Instituția Prefectului Caraș-Severin ne-a trimis adresă privind 
revocarea acestor hotărâri? 

Doamna p.secretar răspunde că până la această dată nu am primit adresă de la  Instituția Prefectului Caraș-
Severin. 

Domnul Andronescu Tudor-Ovidiu spune că articolul invocat în raportul de specialitate de către doamna 
p.Secretar general este corect, iar vânzarea terenurilor care au categoria de folosință pășune este interzisă. 

Dmnul viceprimar spune că persoanele care solicită aceste terenuri până la introducerea pe ordinei de zi 
a ședinței consiliulului local, au diferite cheltuieli privind lucrarea topografică, uneori dezmembrarea, achitarea 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1461


raportului de evaluare, iar când aceste terenuri nu mai pot fi vândute, oamenii sunt nemulțumiți ca urmare a 
cheltuielilor făcute. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi și se propune 
solicitarea unui punct de vedere scris de la Instituția Prefectului Caraș-Severin. 

 
 Domnul președinte de ședință, prezintă punctul 17  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 

revocarea Hotărârii Consiliului Local Anina nr. 21 din 31.01.2022  de aprobare a vânzării prin licitaţie 
publică deschisă a unui teren extravilan, categoria pășune, în suprafață de 22.000 mp., aparținând 
domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, zona Ponor-Rogoz, cuprins în C.F. nr. 32527 
Anina, Nr. cadastral 32527 şi a preţului de vânzare al acestuia, prezintă și 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. 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. 

Dl. Viceprimar spune că este aceeași situație ca le punctul 16 de pe ordinea de zi. 
Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi. 
 
 Domnul președinte de ședință, prezintă punctul 18  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării către Iacob Ciprian (titular de contract de închiriere), a  construcției locuinței situate 
în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Aleea Pinilor , bloc C2,  etaj IV, locuință individualizată 
sub numele de ”apartament nr. 10.”; locuința în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară Individuală nr 
31318-C1-U1  Anina, (CF veche nr. 3142/10  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 
1183/53/a/1...2/1/4/ap.10, locuință din domeniul privat al Statului Român, prezintă și 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. 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. 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. 

 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. 74 din 29.03.2022. 

 
 Domnul președinte de ședință, prezintă punctul 19  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării către Novăcescu Constantin (titular de contract de închiriere), a  construcției 
locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Oraș Nou , bloc. C8,  etaj IV, locuință 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 9.”; locuința în cauză este înscrisă în Cartea Funciară 
Individuală nr 30771-C1-U2  Anina, (C.F. veche nr. 3148/9 Steierdorf) cu număr cadastral  top. 
1183/33/a/1.a....a/2/1/10/ap.9 , locuință din domeniul privat al Statului Român, prezintă și 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. 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. 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. 



 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. 75 din 29.03.2022. 

 
 Domnul președinte de ședință,  prezintă punctul 20  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 

aprobarea către Nanu Ioana (titulară de contract de închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul 
Anina, județul Caraș-Severin strada Aleea Pinilor , bl. C4 etaj IV, locuință individualizată sub numele 
de ”apartament nr. 13.”; locuința în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară Individuală nr 32274-C1-U4  
Anina, (CF veche nr. 3144/13  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1183/53/a/1/a...1/2/1/6/ap.13 locuință 
din domeniul privat al Statului Român, prezintă și 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. 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. 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. 

 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. 76 din 29.03.2022. 

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 1 de pe completare ordine de zi, proiect de 

hotărâre privind aprobarea suportării de la bugetul local a cheltuielilor efectuate cu transportul 
donațiilor făcute de către Asociația MEDICINE AIDE ET PRESENCE LANGUEDOC-ROUSSILLON, 
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. 1 -  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 arată că aceeași asociație ca și anul trecut dorește să facă donații către Căminul de 
Persoane Adulte și Vârstnice din orașul nostru. Donațiile constau în materiale sanitare, alimente, mobilier și 
alte lucruri. Plata transportului va fi suportată din bugetul local. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 11 voturi „pentru”, și 1 „abținere”, 
domnul consilier Andronescu Tudor-Ovidiu, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 77 
din 29.03.2022. 

 
 În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 2 de pe completare ordine de zi, proiect de 

hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de proiectare pentru obiectivul 
de investiţii "Construire staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în oraşul 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. 1 -  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 arată că acest proiect de hotărâre vine în completarea punctului 3 de pe ordinea de 
zi. 

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. 78 din 29.03.2022. 



 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 3 de pe completare ordine de zi, proiect de 

hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de consultanţă pentru pregătirea 
şi implementarea obiectivului de investiţii "Construire staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în 
oraşul 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. 1 -  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 arată că acest proiect de hotărâre vine în completarea punctului 3 de pe ordinea de 
zi. 

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. 79 din 29.03.2022. 

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 4 de pe completare ordine de zi, proiect de 

hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de consultanţă pentru 
identificarea surselor de finanţare pentru anul 2022, 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. 1 -  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 arată că se dorește încheierea unui contract privind identificarea surselor  de finanțare 
cu un consultant cu care s-a mai lucrat și pentru alte proiecte. 

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. 80 din 29.03.2022. 

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 5 de pe completare ordine de zi, proiect de 

hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii  obiectivului „Drum comunal Uteris-Colonia Crivina” în 
suprafaţă de 41.600 mp din care 25.699 mp în intravilan și 15.901 mp în extravilan,  din CF nr.2242, 
nr.top.895/a/134/...1/f/3/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul 
public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, pozițiile 126, 127, 128 și 129, 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, realizarea 
lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de 
arhitectură 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. 81 din 29.03.2022. 

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 6 de pe completare ordine de zi, proiect de 

hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice –faza „Studiu de fezabilitate” și a 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată în județul Caraș-Severin, în perioada 2014-2020”, 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, realizarea 
lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de 
arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Domnul viceprimar arată că s-a făcut extindere la proiectul cu Aquacaraș, s-au mai modificat niște 
parametrii. 

Dmnul consilier Roșian Lavinius-Ion întreabă dacă s-a rezolvat problema cu Brădetul? 
Domnul viceprimar spune că s-a ajuns la un consens, în sensul că terenul va fi scos temporar din 

Amenajamentul silvic, domnul Tarasof face lucrarea topografică. Au mai fost probleme cu starea drumurilor, 
în sensul că nu au fost aduse la starea inițială de către firma care se ocupă cu lucrarea de canalizare, dar acum 
și-au asumat că vor fi aduse la starea inițială. 

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. 82 din 29.03.2022. 

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 7 de pe completare ordine de zi, proiect de 

hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate pentru construirea 
şi dotarea unui centru medical de diagnostic şi tratament 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. 1 -  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. 83 din 29.03.2022. 

 
La punctul 21 de pe ordinea de zi – Diverse: Nu sunt discuții 

  
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 ordinare din data de 29.03.2022.  

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în exemplar unic. 
 
 
                                                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
                                     Consilier Silviu-Alexandru SOLOMON 

 
 
 

 

                                                                                                           Întocmit,      
                                                                                     p. Secretar general al orașului Anina 

                                                                                       Marcela NIȚICĂ 
 

 

  
 
 
 

 


