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M I N U T A  
şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Anina, din data de 31.10.2022, ora 1200 

 
 
 

      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: 
 
 
1. Hotărârea Consiliului Local al orașului Anina nr.190/31.10.2022 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. Hotărârea Consiliului Local al orașului Anina nr.191/31.10.2022 privind  aprobarea conturilor de execuție 
ale bugetului orașului Anina aferente trimestrului III al anului 2022 
                                  inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU  
 
  3. Hotărârea Consiliului Local al orașului Anina nr.192/31.10.2022 privind modificarea Statului de Funcții al 
Direcției de Asistență Socială a orașului Anina 

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

 
  4. Hotărârea Consiliului Local al orașului Anina nr.193/31.10.2022 privind modificarea Organigramei și a 
Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al primarului Oraşului Anina 

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

5. Hotărârea Consiliului Local al orașului Anina nr.194/31.10.2022 privind suplimentarea valorii Contract de 
servicii de implementare proiect nr.4184/13.06.2017 cu suma de 50.000 lei 

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

6. Hotărârea Consiliului Local al orașului Anina nr.195/31.10.2022  privind suplimentarea valorii  Contract de 
Servicii de supraveghere a lucrărilor nr.9885/23.10.2017 cu suma de 50.000 lei 

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

7. Hotărârea Consiliului Local al orașului Anina nr.196/31.10.2022  privind aprobarea solicitării de către orașul 
Anina a licențelor de exploatare ale fostei SM Banat Anina 

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

8. Hotărârea Consiliului Local al orașului Anina nr.197/31.10.2022  privind aprobarea arondării străzilor din 
Orașul Anina la unitatea școlară de învățământ Liceul „Mathias Hammer ’’Anina, și structurile aferente 
 
                                   inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
 
 
 



 
 
 
  9. Hotărârea Consiliului Local al orașului Anina nr.198/31.10.2022  privind aprobarea concesionării prin  
licitație publică a unei suprafețe de 18 mp de teren, situat în  orașului Anina,strada Bufenilor, F.N.  cuprins în 
C.F. nr.32638, Nr.Top.32638 , în categoria de folosință curți construcții, a  unui punct de promovare –desfacere 
materiale publicitare și suveniruri legate de orașul Anina 
                            
                                  inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    

 
 10. Hotărârea Consiliului Local al orașului Anina nr.199/31.10.2022  privind aprobarea concesionării prin  
licitație publică a unei suprafețe de 82 mp de teren, situat în  orașului Anina,zona Mărghitaș,  cuprins în C.F. 
nr.32636, Nr.Top. 32636 , în categoria de folosință curți construcții, a  unei anexe gospodărești 
 
                                        inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    

 
 
 11. Hotărârea Consiliului Local al orașului Anina nr.200/31.10.2022  privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru ședințele Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Noiembrie, Decembrie anul 2022 , Ianuarie 
2023 
                                   inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    

 
  12. Hotărârea Consiliului Local al orașului Anina nr.201/31.10.2022  privind schimbarea denumirii 
imobilului, situat în orașul Anina, strada Sfânta Varvara, nr.53, județul Caraș-Severin, din Cinematograful de 
vară, în Piața Agroalimentară, și actualizarea numărului de construcții aferent imobilului 
                                           inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU  
 
  13.  Hotărârea Consiliului Local al orașului Anina nr.202/31.10.2022  privind acceptarea unei oferte de donație 
a unui bun mobil Autocamion MAN TGA 01/18.363 formulată de SC DOBREA MIBO SRL. 
                                           inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU  
 
 

 
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  ŞEDINŢĂ, 
                        Consilier Viorel  CONȚESCU                             Contrasemnează pentru legalitate   
                                                                                                                      p. Secretar general 
                                                                                                                 Cristina-Gianina Gomboș 
 
 
 

 


