
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
 
 
 

M I N U T A  
şedinţei ordinară din data de 30.08.2022 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.162/2022, privind aprobarea rectificării bugetului 
administrației publice locale a orașului Anina, pe anul 2022, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.163/2022, privind aprobarea documentației de 
avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Reabilitare / modernizare reţea de drumuri în Anina, judeţul Caraş - Severin”, 
aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 
reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului,cu 
unanimitate de voturi ; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.164/2022, privind actualizarea Comisiei tehnice 
mixte de specialitate pentru primirea, inventarierea și analiza actelor necesare pentru întocmirea 
documentațiilor prevăzute de legea cadastrului și de legile speciale  de vânzare a locuințelor către 
chiriași, locuințe aflate în domeniul privat al Statului sau în domeniul privat al U.A.T. Oraș Anina, cu 
unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.165/2022, privind acordarea dreptului de acces pe 
proprietatea publică a orașului Anina, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de 
comunicații electronice, sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, către 
RCS&RDS S.A., asupra unui teren, în suprafață de 300 mp, identificat în CF nr.32292 Anina, nr. 
cadastral 32292, cu unanimitate de voturi ; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.166/2022, privind acordul finanţării unor lucrări la 
rețeaua de apă potabilă de pe strada Policlinicii, precum și lucrări de refacere și aducere la starea inițială 
a pavajului carosabil, din Fondul de Înlocuire, Întreţinere şi Dezvoltare (IID), cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.167/2022, privind  aprobarea încheierii unui 
contract de prestări servicii de exploatare masă lemnoasă din „TRUPUL DE PĂŞUNE IZVARNA” și 
„TRUPUL DE PĂŞUNE AURORA – VALEA TEREZIEI”, în vederea asigurării cantităţii de lemn de 
foc pentru iarnă necesară Primăriei şi instituţiilor subordonate acesteia de pe raza oraşului Anina, cu 
unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.168/2022, privind acordarea cu titlu gratuit, a 
echivalentului în lei, a unei cantități de 4 mc/persoană, lemn de foc, pentru încălzirea locuințelor, în 
perioada de iarnă 2022-2023, a unui număr de 2 persoane, văduve de veterani de război din orașul Anina, 
județul Caraș-Severin, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.169/2022, privind neexercitarea de către orașul 
Anina, prin Consiliul Local al orașului Anina, a dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului 
monument istoric situat în oraș Anina, strada Victoriei, nr.82, județul Caraș-Severin, parte din 
monumentul istoric Colonia minieră Steierdorf oraș Anina Străzile Drum Nou, Dealu Frumos, Colonia 
I, Colonia II, Victoriei - de la Colonia I până la intersecția cu str. Kogălniceanu M., Carteier Steierdorf 
cod LMI CS-II-a-B-11203, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.170/2022, privind aprobarea dezmembrării unui 
teren din intravilanul oraşului Anina, teren aflat în domeniul public al orașului Anina, situat în oraș 
Anina, zona Marghitaș, identificat în C.F.nr. 30851 Anina, nr.cadastral 30851, având o suprafață totală 
de 17.930 mp, în două loturi, în vederea operării în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, cu 
unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.171/2022, privind aprobarea dezmembrării 
terenului din intravilanul oraşului Anina, teren aflat în proprietatea privată a orașului Anina, situat în  



 
 

oraș Anina, strada Colonia 2, nr. 37, identificat în C.F.nr. 32486 Anina, nr.cadastral 32486, având o 
suprafață totală de 1.173 mp, în două loturi, în vederea operării în evidențele de cadastru și publicitate 
imobiliară, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.172/2022, privind aprobarea dezmembrării unui 
teren din intravilanul oraşului Anina, teren aflat în proprietatea privată a orașului Anina, situat în oraș 
Anina, strada Bufenilor, nr.F.N, identificat în C.F.nr. 32583 Anina, nr.cadastral 32583, având o suprafață 
totală de 297 mp, în două loturi, în vederea operării în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, 
cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.173/2022, privind  aprobarea vânzării directe a 
terenului intravilan, aferent imobilului, în suprafață de 575 mp, situat în oraș Anina, strada Vulturilor, 
nr.10, județul Caraș-Severin, aflat în domeniul privat al Orașului Anina, cuprins în C.F. nr. 31829 Anina 
( nr.C.F. vechi 1328 Steierdorf), nr. top.342/b, către domnul SAVIN GHEORGHE-TIBERIU, cu 
unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.174/2022, privind aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică deschisă a unui teren intravilan, în suprafață de 250 mp., aparținând domeniul privat al orașului 
Anina, situat în oraș Anina, str.Cotul CFR, cuprins în C.F. nr. 30837 Anina, nr. cadastral 30837, 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,   
            Viorel CONȚESCU                                                         Marcela NIȚICĂ                                                                                                                            


