
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 

 
M I N U T A  

şedinţei ordinară din data de 29.03.2022 a Consiliului Local al oraşului Anina 
 

      Din numărul total de 15  consilieri locali, sunt prezenţi la şedinţă 12 consilieri, şedinţa fiind legal 
constituită. 
               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.63/2022, privind aprobarea rectificării bugetului 
administrației publice locale a orașului Anina, pe anul 2022, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.64/2022, privind aprobarea achiziţionării unui 
copiator multifuncțional Konica Bizhub 300i, cu unanimitate de voturi ; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.65/2022, 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,, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.66/2022, privind aprobarea realizării unor investiții 
prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR), cu unanimitate de voturi ; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.67/2022, privind aprobarea modificării organigramei 
și statului de funcţii pentru  clubul sportiv de drept public  ”Clubul  Sportiv Orășenesc Anina”, cu 
unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.68/2022, 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, cu unanimitate de 
voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.69/2022, privind aprobarea procedurii de închiriere 
a pajiștilor aflate în     domeniul public și privat al orașului Anina, județul Caraș-Severin, cu unanimitate 
de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.70/2022, 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, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.71/2022,  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, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.72/2022, 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, cu unanimitate de voturi; 

•  Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.73/2022, 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, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.74/2022, 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, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.75/2022, 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, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.76/2022, 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, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.77/2022, privind aprobarea suportării de la bugetul 
local a cheltuielilor efectuate cu transportul donațiilor făcute de către Asociația MEDICINE AIDE ET 
PRESENCE LANGUEDOC-ROUSSILLON, cu 11 voturi pentru și 1 abținere; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.78/2022, privind aprobarea încheierii unui contract 
de prestări servicii de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Construire staţii de reîncărcare pentru 
vehicule electrice în oraşul Anina", cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.79/2022,  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", cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.80/2022, privind  aprobarea încheierii unui contract 
de prestări servicii de consultanţă pentru identificarea surselor de finanţare pentru anul 2022, cu 
unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.81/2022,  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, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.82/2022, 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”, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.83/2022, privind aprobarea achiziționării de servicii 
de elaborare Studiu de Fezabilitate pentru construirea şi dotarea unui centru medical de diagnostic şi 
tratament în Anina, 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,                   
SOLOMON SILVIU-ALEXANDRU                                             MARCELA NIȚICĂ 

 
 
 
 


