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JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
Nr.5.213 / 28.06.2022 

PROCES – VERBAL 
Încheiat azi  28.06.2022, 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 cu atribuții de primar, domnul Danu Daniel-Ion în 
baza invitaţiei scrise nr.5.050/ 22.06.2022 şi a Dispoziţiei nr. 262 din 28.06.2022, 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 primarului orașului Anina nr.153/25.03.2022 privind delegarea  exercitării 
atribuțiilor funcției publice de secretar general al U.A.T. Oraș Anina, d-nei Nițică Marcela, inspector 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. 
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 Absent 
   3. BILAV   VIORICA Prezent 
   4. BURCAȘ  IOAN Prezent 
   5. BURLUI NATALIA-ANETA Prezent 
   6. CONȚESCU VIOREL Prezent 
   7. DANU DANIEL-ION Prezent 
   8. DUDĂU ILIE Absent 
   9. MICICOI GHEORGHE-DANIEL Prezent 
   10. NEICU GHEORGHE Prezent 
   11. RETEZAN IOAN Prezent 
   12. ROŞIAN   LAVINIUS-ION Prezent 
   13. SOLOMON SILVIU-ALEXANDRU Prezent 
   14. UNGUREANU   DORINEL Prezent 
   15. WALDKOHR ALIN-NICOLAE Absent 

 

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 dl. Andronescu Tudor-Ovidiu, dl.Dudău Ilie și 
dl.Waldkohr Alin-Nicolae. 

 Domnul viceprimar mulțumește consilierilor locali pentru prezența la ședința ordinară. 
      Domnul consilier  Micicoi Gheorghe-Daniel, președinte de ședință pentru lunile Mai, Iunie și Iulie, 

preia conducerea lucrărilor ședinței și declară ședința ordinară a consiliului local, deschisă, 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 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 



3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de Funcţii al 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 modificării Hotărârii Consiliului Local nr.91/12.04.2022 privind 
stabilirea 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 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru colectarea, transportul, selectarea și depozitarea 
temporară a deșeurilor inerte rezultate din activități de construcții și demolări de pe raza orașului Anina, județul 
Caraș-Severin; 

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tăierii cantităţii de 500 m.c. material lemnos din „TRUPUL DE 
PĂŞUNE IZVARNA”, „TRUPUL DE PĂŞUNE AURORA – VALEA TEREZIEI” și „TRUPUL DE PĂŞUNE 
ANINA I”, în vederea asigurării cantităţii de lemn de foc pentru iarnă necesară Primăriei şi instituţiilor 
subordonate acesteia de pe raza oraşului Anina;    

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren pășune extravilan, în 
suprafaţă de 11.900 mp, situat în orașul Anina, zona Celnic, cuprins în C.F.nr. 32339 Anina, nr. 
top.1183/33/a/1/a/1/a/2/1/1/5/1 din domeniul public al orașului Anina; 

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren intravilan, în 
suprafață de 177 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în orașAnina, strada Celnic Nord, 
cuprins în C.F. nr. 32449 Anina, Nr. cadastral 32449 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren intravilan, în 
suprafață de 109 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în orașAnina, strada Libertății, 
cuprins în C.F. nr. 32609 Anina, Nr. cadastral 32609 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren intravilan, în 
suprafață de 211 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în orașAnina, strada Libertății, 
cuprins în C.F. nr. 32610 Anina, Nr. cadastral 32610 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil, teren intravilan, în 
suprafață de 780 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, strada Stadionului, 
identificat în C.F. nr. 30894 Anina, Nr. cadastral 30894; 

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

12. Diverse. 
Domnul consilier Micicoi Gheorghe-Daniel, președinte de ședință, supune la vot ordinea de zi a 

ședinței ordinare din data de 28.06.2022, care este aprobată cu unanimitate de voturi „pentru” de către cei 
12 consilieri prezenți în sala de ședințe. 

Totodată, domnul viceprimar propune completarea ordinei de zi, după cum urmează: 
 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  execuției lucrărilor de reparații capitale la sistemul de alimentare 
cu apă potabilă din Cartierul Valea Tereziei 

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

 



Domnul consilier Micicoi Gheorghe-Daniel, supune la vot completarea ordinii de zi a ședinței ordinare 
din data de 28.06.2022, care este aprobată cu unanimitate de voturi „pentru” de către cei 12 consilieri 
prezenți în sala de ședințe. 

 
         În continuare președintele de ședință, domnul Micicoi Gheorghe-Daniel 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. 

Președintele de ședință, domnul Micicoi Gheorghe-Daniel prezintă procesul verbal al ședinței ordinare 
din data de 26.05.2022,  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, prezintă punctul 1  de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a orașului Anina, pe 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 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. 

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. 140 din 28.06.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 2  de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului Oraşului 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.  

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. 

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. 141 din 28.06.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 3  de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de Funcţii al Serviciului Local de 
Utilități Publice al orașului 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. 

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. 142 din 28.06.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 4  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.91/12.04.2022 privind stabilirea 
coeficienților de ierarhizare pentru funcțiile contractuale din cadrul  Serviciului Local de Utilități Publice 
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.  

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. 

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. 143 din 28.06.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 5  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre privind aprobarea tarifului pentru colectarea, transportul, selectarea și depozitarea temporară 
a deșeurilor inerte rezultate din activități de construcții și demolări de pe raza orașului Anina, județul 
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 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. 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. 144 din 28.06.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 6  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre privind aprobarea tăierii cantităţii de 500 m.c. material lemnos din „TRUPUL DE PĂŞUNE 
IZVARNA”, „TRUPUL DE PĂŞUNE AURORA – VALEA TEREZIEI” și „TRUPUL DE PĂŞUNE 
ANINA I”, în vederea asigurării cantităţii de lemn de foc pentru iarnă necesară Primăriei şi instituţiilor 
subordonate acesteia de pe raza oraşului 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. 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. 

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. 145 din 28.06.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 7  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren pășune extravilan, în suprafaţă 
de 11.900 mp, situat în orașul Anina, zona Celnic, cuprins în C.F.nr. 32339 Anina, nr. 
top.1183/33/a/1/a/1/a/2/1/1/5/1 din domeniul public al orașului 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. 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. 

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. 146 din 28.06.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 8  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren intravilan, în suprafață 
de 177 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în orașAnina, strada Celnic Nord, 



cuprins în C.F. nr. 32449 Anina, Nr. cadastral 32449 şi a preţului de vânzare al acestuia, 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.  

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. 

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. 147 din 28.06.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 9  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren intravilan, în suprafață 
de 109 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în orașAnina, strada Libertății, cuprins 
în C.F. nr. 32609 Anina, Nr. cadastral 32609 şi a preţului de vânzare al acestuia, 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.  

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. 

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. 148 din 28.06.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 10  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren intravilan, în suprafață 
de 211 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în orașAnina, strada Libertății, cuprins 
în C.F. nr. 32610 Anina, Nr. cadastral 32610 şi a preţului de vânzare al acestuia, 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.  

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. 

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. 149 din 28.06.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 11  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil, teren intravilan, în suprafață de 
780 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, strada Stadionului, 
identificat în C.F. nr. 30894 Anina, Nr. cadastral 30894, 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.  

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. 

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. 150 din 28.06.2022. 

 
 



În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 1  de pe completare ordine de zi – 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea  execuției lucrărilor de reparații capitale la sistemul de alimentare cu apă 
potabilă din Cartierul Valea Tereziei, 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. 

 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. 151 din 28.06.2022. 

 
La punctul 12 de pe ordinea de zi – Diverse:  
 

  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 28.06.2022.  

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în exemplar unic. 
 
 

 
                                                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
                                     Consilier Gheorghe –Daniel MICICOI 
 
 
 

 
                                                                                                           Întocmit,      
                                                                                     p. Secretar general al orașului Anina 

                                                                                       Marcela NIȚICĂ 
 


