
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
 
 
 

M I N U T A  
şedinţei ordinară din data de 14.07.2022 a Consiliului Local al oraşului Anina 

 
      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: 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.154/2022, privind aprobarea rectificării bugetului 
administrației publice locale a orașului Anina, pe anul 2022, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.155/2022, privind aprobarea conturilor de execuţie 
ale bugetului Oraşului Anina aferente trimestrului II al anului 2022,cu unanimitate de voturi ; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.156/2022, privind aprobarea dării în folosință 
gratuită, pentru o perioadă de 10 de ani și încheierea unui contract de comodat, pentru imobilului situat 
în orașul Anina, strada Victoriei, nr.2, identificat în C.F. Nr.30892 Anina, Nr. Cadastral 30892, din 
domeniul public al orașului Anina, către asociația „ FORUMUL DEMOCRAT GERMAN ANINA-
STEIERDORF ”, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.157/2022, privind privind aprobarea vânzării prin 
licitaţie publică deschisă a unui teren intravilan, în suprafață de 460 mp., aparținând domeniul privat al 
orașului Anina, situat în oraș Anina, zona Incinta Puțul II, cuprins în C.F. nr. 32619 Anina, Nr. topografic 
1163/53/220//2, cu unanimitate de voturi ; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.158/2022, privind aprobarea cererii domnului 
CRĂINICEANU MIHAI, privind solicitarea emiterii certificatului de urbanism în scopul  autorizării 
lucrărilor de construcție construire capelă și cavou familial pe proprietatea privată a susnumitului, situată 
în orașul Anina, strada Buhui, nr.3, județul Caraș-Severin, identificat în C.F. nr.30527, nr.Cadastral 
30527, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.159/2022, privind privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al orașului Anina din lunile: August, Septembrie, 
Octombrie, anul 2022, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.160/2022, privind aprobarea Studiului de  
Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investitii „CENTRU 
MEDICAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT, ÎN ORAŞUL ANINA, JUDEŢUL CARAŞ – 
SEVERIN”, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.161/2022, privind aprobarea acordului de 
parteneriat între Consiliu Județean Caraș-Severin /Județul Caraș-Severin și Consiliul 
Local Anina / Orașul Anina, în vederea organizării „Festivalul Consurs de Muzică 
Populară Nicoleta Voica”, cu unanimitate de voturi; 

 
În conformitate cu dispoziţiile art.10 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

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

 
   
   Preşedinte de ședință,                                                                 p .Secretar general,                   
MICICOI Gheorghe-Daniel                                                    NEACȘU Flavia-Roxana 


