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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
 
 

HOTĂRÂRILE  CONSILIULUI  LOCAL  AL  ORAŞULUI ANINA 
PE ANUL  2021 

 
NR. 
HOTĂ
RÂRII 

DATA 
EMITERII 

                                 
                                      OBIECTUL HOTĂRÂRII 

1. 28.01.2021 Hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Oraşului Anina, 
domnului  doctor RAMBU NICOLAE 
 

2. 28.01.2021 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul I, anul 2020 
 

3. 28.01.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate către domnul Goanță 
Marian – titular de contract de închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, 
strada Victoriei nr. 99,  județul Caraș-Severin locuință care este înscrisă în 
Cartea Funciară nr. 31701-C1 Anina  (CF veche nr. 32 Steierdorf ) număr 
cadastral  top. 35, locuință din domeniul privat al Statului Român, cu 
suprafață utilă 202,16 mp 
 

4. 28.01.2021 Hotărâre privind aprobare utilizare sume în anul 2021 din excedentul anilor 
precedenti 
 

5. 28.01.2021 Hotărâre privind aprobarea  casării unor obiecte de inventar și mijloace fixe 
devenite disponibile, aflate în domeniul privat al orașului Anina 
 

6. 28.01.2021 Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de elaborare Proiect 
Tehnic pentru racordarea gospodăriilor la rețeaua centralizată de canalizare 
pe străzile Colonia 2, Colonia 3 și Dealul Frumos din orașul Anina, județul 
caraș-Severin 
 

7. 28.01.2021 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei Autoutilitare marca 
VOLKSWAGEN T4, necesară pentru deservirea U.A.T. Anina 
 

8. 28.01.2021 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei electropompe complet 
echipate pentru alimentarea cu apă potabilă a cartierului Brădet din Anina 
 

9. 28.01.2021 Hotărâre privind aprobarea achiziționării unui microbuz de persoane pentru 
transportul public local 
 

10. 28.01.2021 Hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Anina, 
pentru anul şcolar 2021 -  2022 
 

11. 28.01.2021 Hotărâre privind aprobarea alocării unui sprijin financiar lunar ASOCIAŢIEI 
“ IL GIOCATTOLO” în vederea oferirii de  servicii educaționale pentru 
copii și pentru tinerii defavorizați din orașul Anina   
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12. 28.01.2021 Hotărâre privind aprobarea scutirii taxei de închiriere a Sălii de Sport Anina, 
pentru anul 2021, privind  desfășurarea activității echipei de fotbal „ACS 
VIITORUL ANINA 2014” pe timpul iernii sau a timpului nefavorabil 
 

13. 28.01.2021 Hotărâre privind reglementarea circulaţiei autovehiculelor pe unele străzi de 
pe raza oraşului Anina 
 

14. 28.01.2021 Hotărâre privind aprobarea Programului Minimal de Lucrări pe anul 2021 
finanţat din bugetul local şi din alte surse 
 

15. 28.01.2021 Hotărâre privind aprobarea Programului de Activităţi Cultural - Educativ – 
Sportive, care se vor desfăşura în anul 2021 
 

16. 28.01.2021 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe 
anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către 
persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările și completările ulterioare și  a muncilor 
neremunerate în folosul comunităţii 
 

17. 28.01.2021 Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata chiriilor locuinţelor sociale, 
pentru familiile beneficiare de ajutor social de pe raza oraşului Anina, pe 
anul 2021 
 

18. 28.01.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții 
al Direcției de Asistență Socială 
 

19. 28.01.2021 Hotărâre privind aprobarea numirii domnului BADEA IOAN,  Director al  
”Clubul  Sportiv  Orășenesc Anina”, persoană juridică de drept public, în 
subordinea consiliului local 
 

20. 28.01.2021 Hotărâre privind înlocuirea persoanei care va reprezenta Consiliul Local 
Oraş Anina în cadrul Asociaţiei „Munţii Aninei”  
 

21. 28.01.2021 Hotărâre privind stabilirea perimetrului de îngropare a cadavrelor de animale 
 

22. 28.01.2021 Hotarâre privind acceptarea ofertei de donație  a imobilului situat în orașul 
Anina, str.Republicii, nr.38, sc.3, parter, ap.2, în suprafață de 343 mp, 
identificat în C.F. nr.31619-C1-U2, Nr. Cadastral 31619-C1-U2, de la  firma 
CC CRISTCO SRL, prin compensare cu creanţele rezultate din impozitul pe 
imobil 
 

23. 28.01.2021 Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Anina a 
suprafețelor de teren de 2.840 mp și 1.173 mp din intravilanul și extravilanul 
oraşului Anina, situate în str.Colonia II, nr.37, identificate în C.F.nr.84 
Steierdorf, nr. Top 104, respectiv în C.F. nr.31031, nr.Top 91 Steierdorf, în 
vederea înscrierii în Cartea Funciară 
 

24. 28.01.2021 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren 
pășune extravilan, în suprafaţă de 10.772 mp, situat în orașul Anina, zona 
Crivina, cuprins în C.F.nr. 31885 Anina, nr. Cadastral 31885 din domeniul 
privat al orașului Anina 
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25. 28.01.2021 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren 
pășune intravilan și extravilan, în suprafaţă de 23.000 mp, situat în orașul 
Anina, zona Hildegard, cuprins în C.F.nr. 32360 Anina, nr. Top 
895/a/134...1/f/3/1 din domeniul public al orașului Anina 
 

26. 28.01.2021 Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul 
de Concesiune nr.693/31.01.2011, asupra suprafeţei de 20 mp teren aferent 
garajului nr.3, situat în oraș Anina, strada Virgil Birou, bl.10, înscris în 
C.F.nr.3377, nr.top.1163/53/238/b/2…b/b/a/2, de la dl. MAIORU GLIGOR 
ȘTEFAN – DORU, către dl.VRABL MIRCEA-FLORIN 
 

27. 28.01.2021 Hotărâre pentru aprobarea Raportului  privind Monitorizarea depozitului 
închis de deșeuri  din orașul Anina 
 

28. 28.01.2021 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Tătărășanu Marin – titular de 
contract de închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin, strada Mathias Hammer, nr. 38, apartament nr. 1, locuință care este 
înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 31648-C1-U1 Anina, (CF  veche 
nr. 2842 Steierdorf ) număr cadastral  top. 1163/53/238/...1/1/b/61/ap.1, 
cu suprafață utilă 96,29 mp 
 

29. 28.01.2021 Hotărâre privind corectare eroare materială privind numărul de apartamente 
prezentat eronat la poziția 109 din Inventarul Fondului Locativ proprietate 
privată a Statului Român localizat pe teritoriul administrativ al  UAT Oraș 
Anina, inventar reprimit în administrare ( de la SC Gostrans  SA – în 
faliment ) prin Procesul Verbal din 19 iulie 2013. Corectarea are ca scop 
modificarea numărului total de apartamente al blocului de la două la patru 
apartamente, în  conformitate cu realitatea din teren 
 

30. 28.01.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
3”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu patrusprezece apartamente, 
clădire localizată  în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Aleea Pinilor 
, bloc C4, clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară 
32274 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3144 Steierdorf ), număr cadastral  
top. 1183/53/a/1/a.../a/2/1/6.   Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 3” face parte din domeniul privat al Statului Român 
 

31. 28.01.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
3”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu patru apartamente, clădire 
localizată  în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Teilor, nr.27, 
clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară 30309 Anina  
(Cartea Funciară  veche nr. 3258 Steierdorf ), număr cadastral  top. 
1183/31/b/37.../1/1/1/1/41. Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 3” face parte din domeniul privat al Statului Român 

 
32. 28.01.2021 Hotarâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 

Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
6”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu douăzeci de apartamente, clădire 
localizată  în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Celnic Nord, bloc 1, 
clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară 30400 Anina  
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(Cartea Funciară  veche nr. 3393 Steierdorf ), număr cadastral  top. 
1183/31/b/37.../1/1/b/1.Locuința individualizată sub numele de ”apartament 
nr. 6” face parte din domeniul privat al Statului Român 
 

33. 28.01.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
13”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu douăzeci de apartamente, 
clădire localizată  în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Celnic Nord, 
bloc 4, clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară 30506 
Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3397 Steierdorf ), număr cadastral  top. 
1183/31/b/37.../1/1/b/5. Locuința individualizată sub numele de ”apartament 
nr. 13” face parte din domeniul privat al Statului Român 

 
34. 28.01.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 

Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
1”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu trei de apartamente , clădire 
localizată  în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Cerna , nr. 10, 
clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară 31529 Anina  
(Cartea Funciară  veche nr. 3297 Steierdorf ), număr cadastral  top. 
1183/31/b/37.../1/1/1/80.   Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 1” face parte din domeniul privat al Statului Român 
 

35. 28.01.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
3”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu șase de apartamente , clădire 
localizată  în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Colonovăț , nr. 9, 
clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară 31338 Anina  
(Cartea Funciară  veche nr. 2749 Steierdorf ), număr cadastral  top. 
1163/53/238/b/2/b/4/1/43.   Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 3” face parte din domeniul privat al Statului Român 

 
36. 28.01.2021 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele 

Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Februarie, Martie, Aprilie 
anul 2021 

 
37. 25.02.2021 Hotărâre privind aprobarea Planului de Acoperire și Analiză a Riscurilor ( 

P.A.A.R)  a orașului Anina                                                                                          

38. 25.02.2021 Hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri pentru tipărirea unei Cărți 
cu istoricul complet al formației voluntare de pompieri din Anina și a unui 
album foto bilingv, cu imagini și explicații din activitatea pompierilor 
voluntari din orașul Anina        

39. 25.02.2021 Hotărâre privind acordarea unor drepturi, în scopul facilitării participării 
personalului voluntar, în spiritul solidarității civice, la acțiunile organizate de 
autoritățile administrației publice locale, în cadrul Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgență al orașului Anina           

40. 25.02.2021 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui autovehicul funerar necesar 
pentru desfășurarea activității Serviciului Local de Utilități Publice ( 
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S.L.U.P.) ; 
 

41. 25.02.2021 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor complexe de joacă necesare 
pentru amenajarea și dotarea unui spațiu de joacă în cartierul Brădet din 
orașul Anina 

42. 25.02.2021 Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de elaborare Proiect 
tehnic pentru “Modernizare strada Cloşca în Anina” 
 

43. 25.02.2021 Hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, 
a unui spațiu, situat în clădirea Centrului de Afaceri Anina, către Asociaţia 
„Munţii Aninei”  
 

44. 25.02.2021 Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Anina a 
suprafeței de teren de 2.173 mp din intravilanul oraşului Anina, situată în 
str.Valea Bucuriei, identificată în C.F.nr.1863 Steierdorf, nr. top 407, în 
vederea înscrierii în Cartea Funciară 
 

45. 25.02.2021 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, situat în oraș Anina, Pășunea Izvarna, identificat în C.F.nr.32308, 
nr.Cadastral 32308, având o suprafață totală de 287.643 mp, în două loturi, 
în vederea înscrierii în Cartea Funciară 
 

46. 25.02.2021 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, situat în oraș Anina, strada Libertății, identificat în C.F.nr.32307, 
nr.Cadastral 32307, având o suprafață totală de 1.500 mp, în două loturi, în 
vederea înscrierii în Cartea Funciară 

47. 25.02.2021 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, situat în oraș Anina, strada Libertății, identificat în C.F.nr.32306, 
nr.Cadastral 32306, având o suprafață totală de 1.823 mp, în două loturi, în 
vederea înscrierii în Cartea Funciară 
 

48. 25.02.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Bucegi ”, în 
suprafaţă de13.609 mp ( 9.590 mp intravilan și 4019 mp extravilan), din CF 
nr. 3 Steierdorf, 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 48 

49. 25.02.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Crivina ”, în 
suprafaţă de 8.611 mp ( 6.366 mp intravilan și 2.245 mp 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, poziția 55 

50. 25.02.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Dealul Frumos ”, 
în suprafaţă de 5.923 mp 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, poziția 75 

51. 25.02.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Puțul V ”, în 
suprafaţă de 3.953 mp ( 1.494 mp intravilan și 2.459 mp 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, poziția 96 
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52. 25.02.2021 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada Spitalului ”, în 
suprafaţă de 1.267 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 104 
 

53. 25.02.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului aferent construcției, 
în suprafață de 184 mp, situat în oraș Anina, strada Sfânta Varvara, nr.2B, 
cuprins în C.F. nr. 32385 Anina, nr. cadastral 32385, către S.C. 
ROMERQUELLE – IMPEX S.R.L. 

54. 25.02.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului aferent construcției, 
în suprafață de 185 mp, situat în oraș Anina, strada Sfânta Varvara, nr.2B, 
cuprins în C.F. nr. 32386 Anina, nr. cadastral 32386, către domnul 
MARINAȘ PAVEL – CRISTIAN 

55. 25.02.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren intravilan, în suprafață de 317 mp, situat în oraș Anina, strada Drum 
Nou, cuprins în C.F. nr. 32390 Anina, nr. top 413 şi a preţului de vânzare al 
acestuia 
 

56. 25.02.2021 Hotărâre aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren 
intravilan, în suprafață de 345 mp, situat în oraș Anina, strada Drum Nou, 
cuprins în C.F. nr. 32391 Anina, nr.cadastral 32391 şi a preţului de vânzare 
al acestuia 

57. 25.02.2021 Hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 2 sub 
denumirea de  Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Cartea 
Funciară Colectivă nouă nr. 30330 Anina (CF  Colectivă veche nr. 3286 
Steierdorf) , număr cadastral  top. 1183/31/b/37/b/1/d/.../1/1/1/1/69. 
Apartamentul nr. 2 este domeniu privat al Statului Roman,  apartament ce 
face parte din clădirea rezidențială cu două apartamente situată în Orașul 
Anina , județul Caraș - Severin , strada Vasile Alecsandri, nr. 18 

58. 25.02.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
17”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu douăzeci apartamente , clădire 
localizată  în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Celnic Nord, bl. 3 , 
înscrisă în Cartea Funciară 30014 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3396 
Steierdorf ), număr cadastral  top. 1183/31/b/37.../1/1/b/4.Locuința 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 17” este domeniu             
privat  al Statului Român 
 

59. 25.02.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală), pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
3”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu zece apartamente 
clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou , bloc 
P2, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 3” locuință ce 
face parte din domeniul privat al Statului Român ; clădirea rezidențială în 
cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nr 
30125  Anina, (CF colectivă veche nr. 3161  Steierdorf ) cu număr cadastral 
top.1183/53/a...a/2/1/23. Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 3” face parte din domeniul privat al Statului Român 
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60. 25.02.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
10”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu zece apartamente 
clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou , bloc 
P6, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 10” locuință ce 
face parte din domeniul privat al Statului Român ; clădirea rezidențială în 
cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nr 
30843  Anina, (CF colectivă veche nr. 3165  Steierdorf ) cu număr cadastral  
top.1183/53/a/1.../a/2/1/27. Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 10” face parte din domeniul privat al Statului Român 
 

61. 25.02.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
10”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu zece apartamente 
clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou , bloc 
P2, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 10” locuință ce 
face parte din domeniul privat al Statului Român ; clădirea rezidențială în 
cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nr 
30125  Anina, (CF colectivă veche nr. 3161  Steierdorf ) cu număr cadastral  
top.1183/53/a.../a/2/1/23. Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 10” face parte din domeniul privat al Statului Român 
 

62. 25.02.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
13”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu patrusprezece 
apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada 
Aleea Brazilor , bloc C13,; clădirea rezidențială în cauză(condominiu - bloc ) 
este înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nr 31067  Anina, (CF colectivă 
veche nr. 3153  Steierdorf ) cu număr cadastral  top.1183/53/a/1/a...a/2/1/15. 
Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 13” face parte din 
domeniul privat al Statului Român 
 

63. 25.02.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
1”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu patrusprezece 
apartamente clădire situată în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada 
Aleea Brazilor , bloc C13,; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc 
) este înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nr 31067  Anina, (CF colectivă 
veche nr. 3153  Steierdorf ) cu număr cadastral  top.1183/53/a/1/a...a/2/1/15. 
Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 1” face parte din 
domeniul privat al Statului Român 
 

64. 25.02.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
4”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu zece apartamente 
clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou , bloc 
P2, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 4”; clădirea 
rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară 
Colectivă nr 30125  Anina, (CF colectivă veche nr. 3161  Steierdorf ) cu 
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număr cadastral  top.1183/53/a.../a/2/1/23. Locuința individualizată sub 
numele de ”apartament nr. 4” face parte din domeniul privat al Statului 
Român 
 

65. 25.02.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
1”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu zece apartamente 
clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou , bloc 
P8, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 1”; clădirea 
rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară 
Colectivă nr 30979  Anina, (CF colectivă veche nr. 3167  Steierdorf ) cu 
număr cadastral  top.1183/33/a/1/a.../2/1/29. Locuința individualizată sub 
numele de ”apartament nr. 1” face parte din domeniul privat al Statului 
Român 

66. 25.02.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
12”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu patrusprezece 
apartamente clădire situată în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada 
Aleea Brazilor , bloc C13,; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc 
) este înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nr 31067  Anina, (CF colectivă 
veche nr. 3153  Steierdorf ) cu număr cadastral  top.1183/53/a/1/a...a/2/1/15. 
Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 12” face parte din 
domeniul privat al Statului Român 

67. 25.02.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 7 
”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu patrusprezece 
apartamente clădire situată în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada 
Aleea Brazilor , bloc C14,; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc 
) este înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nr 30253  Anina, (CF colectivă 
veche nr. 3154  Steierdorf ) cu număr cadastral  top.1183/53/a/1/a...a/2/1/16. 
Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 7” face parte din 
domeniul privat al Statului Român 

68. 25.02.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
2”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu zece apartamente 
clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou , bloc 
P2, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 2”; clădirea 
rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară 
Colectivă nr 30125  Anina, (CF colectivă veche nr. 3161  Steierdorf ) cu 
număr cadastral  top.1183/53/a.../a/2/1/23. Locuința individualizată sub 
numele de ”apartament nr. 2” face parte din domeniul privat al Statului 
Român 

69. 25.02.2021 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, situat în oraș Anina, strada Bucegi, identificat în C.F.nr.31390 Anina, 
nr.Cadastral 31390, având o suprafață totală de 6.036 mp, în două loturi, în 
vederea înscrierii în Cartea Funciară 

                                                            
70. 25.02.2021 Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de realizare a studiului 

topografic în vederea proiectării reţelei de transport gaze naturale Reşiţa - 
Anina, din Judeţul Caraş - Severin  
 

 



9 
 

 

71. 30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea casării unor obiecte de inventar și mijloace fixe 
devenite disponibile, aflate în domeniul privat al orașului Anina 
 

72 30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea deschiderii procedurii de insolvență a S.C.  
ANTREPRIZA STEIER SRL 
      

73. 30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale datorate la bugetul 
local al orașului Anina, de către SC TOMINI TRADING SRL 
 

74. 30.03.2021 Hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de 
evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului general al  orașului Anina, judetul Caraș – 
Severin 
 

75. 30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la 
transportul public local de călători efectuat de către Serviciul Local de 
Utilități Publice, pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza 
administrativ teritorială a orașului Anina și stabilirea prețului biletului de 
călătorie, respectiv abonamentul lunar 
 

76. 30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea taxelor funerare prestate de către Serviciul Local 
de Utilități Publice a orașului Anina 
 

77. 30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea prestaţiilor (cu materialele puse la dispoziţie de 
către utilizator) de execuţie „Construcţii funerare” 
 

78. 30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui Capac Frigorific Mortuar 
pentru desfășurarea activității de servicii funerare efectuată de către 
Serviciului Local de Utilități Publice Anina 
 

79. 30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, pe durata activității, a 
unui imobil situat în orașul Anina, strada Mihail Sadoveanu, nr.2, identificat 
în C.F. Nr.31891 Anina, Nr. Cadastral 31891, din domeniul public al 
orașului Anina, către „ASOCIAȚIA MUNȚII ANINEI ” 
 

80. 30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea achiziționării şi utilizării sistemului de 
supraveghere video IP, la Biserica Catolică din orașul Anina 
 

81. 30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui imobil, 
identificat în C.F. 31619-C1-U2 Anina, nr.Cadastral 31619-C1-U2, în 
suprafaţă de 343 mp, situat în orașul Anina, str.Republicii, nr.38, sc.3, 
et.Parter, ap.2, județul Caraș-Severin, din domeniul privat al orașului 
 

82. 30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren intravilan, în suprafață de 727 mp, aparținând domeniul privat al 
orașului Anina, situat în oraș Anina, strada Bucegi, cuprins în C.F. nr. 32416 
Anina, nr. cadastral 32416 şi a preţului de vânzare al acestuia 
 

83. 30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren intravilan, în suprafață de 493 mp, aparținând domeniul privat al 
orașului Anina, situat în oraș Anina, strada Libertății, cuprins în C.F. nr. 
32414 Anina, nr. cadastral 32414 şi a preţului de vânzare al acestuia 
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84. 30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren intravilan, în suprafață de 453 mp, aparținând domeniul privat al 
orașului Anina, situat în oraș Anina, strada Libertății, cuprins în C.F. nr. 
32415 Anina, nr. cadastral 32415 şi a preţului de vânzare al acestuia 
 

85. 30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, situat în oraș Anina, strada Celnic Nord, F.N., domeniul privat al 
orașului Anina,  identificat în C.F.nr.32425 Anina, nr.Top.1163/1/b, având o 
suprafață totală de 248 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea 
Funciară    
 

86. 30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, situat în oraș Anina, strada Valea Vulpilor, F.N., domeniul public al 
orașului Anina,  identificat în C.F.nr.32418 Anina, nr.Cadastral 32418, 
având o suprafață totală de 3.900 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în 
Cartea Funciară                                       
 

87. 30.03.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Colonovăț ”, în 
suprafaţă de 2.867 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 54 
 

88. 30.03.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Crișan ”, în 
suprafaţă de 1.175 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 53 
 

89. 30.03.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Cuza Vodă ”, în 
suprafaţă de 5.337 mp (882 mp intravilan și 4.455 mp 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, poziția 62 
 

90. 30.03.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Dealul Hruza ”, 
în suprafaţă de 3.559 mp (251 mp intravilan și 3.308 mp 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, poziția 71 
 

91. 30.03.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Dealul 
Schmarantzer ”, în suprafaţă de 1.768 mp ( 140 mp intravilan și 1.628 mp 
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, poziția 73 
 

92. 30.03.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Eftimie Murgu - 
Nord ”, în suprafaţă de 1.105 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 77 

93. 30.03.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Eftimie Murgu - 
Sud ”, în suprafaţă de 1.047 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 77 
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94. 30.03.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Ștefan cel Mare 

”, în suprafaţă de 5.515 mp 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, poziția 105 
 

95. 30.03.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Tudor 
Vladimirescu ”, în suprafaţă de 1.408 mp 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, poziția 108 
 

96. 30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea modelului de contract cadru de vânzare-
cumpărare cu plata integrală a prețului în temeiul articolului nr. 9, 
aliniatul (1) al Legii nr. 112 din 25 noiembrie 1995 a locuințelor din 
domeniul privat localizat pe teritoriul administrativ al U.A.T. Oraș Anina , 
vânzarea-cumpărarea având ca obiect locuințe  preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 
 

97. 30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea modelului de contract cadru de vânzare-
cumpărare cu plata în rate a prețului în temeiul articolului nr. 9, 
aliniatul (1) al Legii nr. 112 din 25 noiembrie 1995 a locuințelor din 
domeniul privat localizat pe teritoriul administrativ al U.A.T. Oraș Anina , 
vânzare-cumpărare având ca obiect locuințe preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 
 

98. 30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea modelului de contract cadru de vânzare-
cumpărare cu plata integrală a prețului în temeiul articolului nr. 9, 
aliniatul (1) al Legii nr. 112 din 25 noiembrie 1995 a locuințelor din 
domeniul privat localizat pe teritoriul administrativ al U.A.T. Oraș Anina , 
vânzare-cumpărare având ca obiect locuințe, trecute cu titlu, ca atare, în 
proprietatea Statului sau a altor persoane juridice, după 6 martie 1945 
 

99. 30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea modelului de contract cadru de vânzare-
cumpărare cu plata în rate a prețului în temeiul articolului nr. 9, 
aliniatul (1) al Legii nr. 112 din 25 noiembrie 1995 a locuințelor din 
domeniul privat localizat pe teritoriul administrativ al U.A.T. Oraș Anina , 
având ca obiect locuințe trecute cu titlu, ca atare, în proprietatea Statului 
sau a altor persoane juridice, după 6 martie 1945 
 

100. 30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea modelului cadru de proces verbal de predare-
primire a locuinței ca urmare a încheierii (semnării) unui contract de 
vânzare-cumpărare având ca obiect  locuințe, trecute cu titlu, ca atare, în 
proprietatea Statului sau a altor persoane juridice, după 6 martie 1945 
 

101. 30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea modelului cadru de proces verbal de predare-
primire a locuinței ca urmare a încheierii (semnării) unui contract de 
vânzare-cumpărare având ca obiect locuințe preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 
 

102. 30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea modelului de contract cadru de vânzare-
cumpărare cu plata în rate a prețului a locuințelor din domeniul privat 
localizat pe teritoriul administrativ al U.A.T. Oraș Anina , vânzare-
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cumpărare de locuințe având ca obiect locuințe construite din fondurile 
unităţilor economice sau bugetare de stat,în temeiul Decretului-Lege nr. 
61/1990 și respectiv a articolelor nr. 1 și   nr. 7 din Legea nr. 85/1992 

103. 30.03.2021 Hotărâre pentru aprobarea modelului de contract cadru de vânzare-
cumpărare cu plata integrală a prețului a locuințelor din domeniul privat 
localizat pe teritoriul administrativ al U.A.T. Oraș Anina , vânzare-
cumpărare de locuințe având ca obiect locuințe construite din fondurile 
unităţilor economice sau bugetare de stat,în temeiul Decretului-Lege nr. 
61/1990 și respectiv a articolelor nr. 1 și   nr. 7 din Legea nr. 85/1992 
 

104. 30.03.2021 Hotărâre pentru aprobarea modelului cadru de proces verbal de predare-
primire a locuinței ca urmare a încheierii (semnării) unui contract de 
vânzare-cumpărare având ca obiect a locuințele din domeniul privat localizat 
pe teritoriul administrativ al U.A.T. Oraș Anina , vânzare-cumpărare de 
locuințe având ca obiect locuințe construite din fondurile unităţilor 
economice sau bugetare de stat,în temeiul Decretului-Lege nr. 61/1990 și 
respectiv a articolelor nr. 1 și   nr. 7 din Legea nr. 85/1992 
 

105. 30.03.2021 Hotărâre privind corectare eroare materială privind numărul de încăperi și 
suprafața totală utilă, la locuința din Anina, județul Caraș-Severin, strada 
Oraș Nou, bl. P5, ap. 2, locuință identificată în nr.CF nr. 31002-C1-U2 
Anina, (nr.CF vechi nr. 3164)  nr.  top 1183/33/a/1/a...a/2/1/26/ap.2, 
domeniu privat al Statului Roman 
 

106. 30.03.2021 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Otiman Loredana - Alina, titulară 
de contract de închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin , strada Victoriei nr. 97 , locuință care este înscrisă în Carte Funciară  
nr. 30170 Anina, (CF  veche nr. 2625 Steierdorf ) număr cadastral  top. 34, 
cu suprafață utilă 100,8 mp 
 

107. 30.03.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
2”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu patrusprezece 
apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada 
Oraș Nou , bloc P3, ; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este 
înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nr 30339  Anina, (CF colectivă veche 
nr. 3162  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1183/53/a/1/a...a/2/1/24. 
Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 2” face parte din 
domeniul privat al Statului Român 

108. 12.04.2021 Hotărâre privind aprobarea bugetului administrației publice locale a orașului 
Anina, pe anul 2021 

109. 12.04.2021 Hotărâre privind aprobarea contractării de prestări servicii juridice de 
consultanţă şi reprezentare avocaţială pentru autorităţile şi instituţiile publice 
din oraşul Anina 
 

110. 12.04.2021 Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
Anina nr.72/30.03.2021 privind aprobarea deschiderii procedurii de 
insolvență a S.C. ANTREPRIZA STEIER SRL; 
 

111. 12.04.2021 Hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădire şi teren 
ale Asociației IM ANINA  de pe raza oraşului Anina, strada Poștei, nr.9, 
județul Caraș-Severin, în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, pentru anul 
2021; 
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112. 12.04.2021 Hotărâre privind aprobarea scutirii taxei de închiriere a Sălii de Sport Anina 

pentru desfășurarea activităților echipei de karate a „C.S. Sport Star Anina”, 
pentru anul 2021 
 

113. 12.04.2021 Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a  imobilului 
teren, în suprafață de 185 mp, situat în oraș Anina, str.SfântaVarvara, nr.2 B, 
județul Caraș-Severin, aparținând domeniului privat al orașului Anina, 
identificat în C.F. nr.32387 Anina, Nr.Cadastral 32387 
 

114. 12.04.2021 Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică  a imobilului 
teren, în suprafață de 2.500 mp, situat în oraș Anina, str.Horea, nr.1, 
domeniul privat al orașului, identificat în C.F. nr.32351, Nr.Cadastral 32351 
 

115. 12.04.2021 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren 
pășune extravilan, în suprafaţă de 100.000 mp din suprafața totală de 
135.602 mp, situat în orașul Anina, zona Galerie Colonie, cuprins în C.F.nr. 
32417 Anina, nr. Cadastral 32417, din domeniul public al orașului Anina 
 

116. 12.04.2021 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele 
Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Mai, Iunie, Iulie, anul 2021 
 

117. 12.04.2021 Hotărâre privind aprobarea transferurilor către Serviciul Local de Utilităţi 
Publice Anina, din bugetul local al U.A.T. Anina, în anul 2021 
 

118. 12.04.2021 Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și 
penalităților aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor 
și altor obligații la bugetul local, datorate de către contribuabilii 
persoane juridice ș i persoanele fizice de pe raza administrativ- teritorială 
a orașului Anina, pentru anul 2021 

 
119. 12.04.2021  Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri 

pășune, B.F. nr.422, în suprafaţă de 0,97 ha, B.F.nr. 427,  în suprafaţă de 8, 
52 ha, cuprinse în C.F.nr. 32345 Anina, nr.Cadastral 32345  și B.F.nr.420 în 
suprafaţă de 2, 08 ha, cuprins în C.F.nr. 32346 Anina, nr. Cadastral 32346, 
situate în orașul Anina, zona Hildegard, din domeniul public al orașului 
Anina, în vederea creșterii animalelor; 
 

120. 12.04.2021  Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a  imobilului 
teren, în suprafață de 7.000 mp, situat în oraș Anina, zona Crivina, județul 
Caraș-Severin, aparținând domeniului privat al orașului Anina, identificat în 
C.F. nr.30720 Anina, Nr.Cadastral 280, Nr.Top. ST 1001/c Anina  
 

121. 26.05.2021  Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina, pe anul 2021 

122. 26.05.2021 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe 
trimestrul I al anului 2021 
 

123. 26.05.2021 Hotărâre privind stabilirea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, 
taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, a amenzilor, pentru anul  
fiscal 2022 
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124. 26.05.2021 Hotărâre privind stabilirea tarifelor minime de bază lunare, pe zone tarifare, 
necesare calculului contravalorii chiriei pentru imobile din domeniul public 
şi privat al oraşului Anina pe anul 2022 
 

125. 26.05.2021 Hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale ce se vor aplica în anul fiscal 
2022 
 

126. 26.05.2021 Hotărâre privind stabilirea taxei speciale de Protecție Civilă pe anul fiscal 
2022 
 

127. 26.05.2021 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2021 către ASOCIAŢIA DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, INTERCOM DEȘEURI CARAȘ 
- SEVERIN” 
 

128. 26.05.2021 Hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcţii ale 
Serviciului Local de Utilități Publice al orașului Anina; 

 
129. 26.05.2021 Hotărâre privind aprobarea cumpărării imobilului Cabinet Medical „M.G. 

Imbrescu Ilie”, identificat în C.F. nr.30077-C1-U7Anina, Nr.CAD: 303-C1-
U14, situat în orașul Anina, strada Policlinicii, nr.2, sc.2, et.Parter, ap.1, 
județul Caraș-Severin, în incinta Policlinicii orașului Anina, proprietate 
privată a Cabinet Medical „M.G. Imbrescu Ilie”, CIF 19411830, reprezentată 
de domnul dr.Imbrescu Ilie 

 
130. 26.05.2021 Hotărâre privind aprobarea efectuării de reparații curente la drumurile de 

acces în Poiana Plopa 
 

131. 26.05.2021 Hotărâre privind aprobarea efectuării unor lucrări de reparații curente la 
drumul Brădet din Cartierul Brădet, orașul Anina;  

 
132. 26.05.2021 Hotărâre privind aprobarea amenajării unui parc de agrement, situat în orașul 

Anina, str.Victoriei, nr.79, județul Caraș-Severin 
 

133. 26.05.2021 Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata redevenței pentru S.C. NICE 
DAY BLES S.R.L.,  titulara contractului de concesiune Nr.5.350/12.07.2019 

 
134. 26.05.2021 Hotărâre privind încetarea dreptului de folosință gratuită de către Biserica 

Adventistă de Ziua a Șaptea – Conferința Banat, asupra terenului identificat 
în C.F. Nr.30837 Anina, Nr.cadastral 30837, în suprafață de 250 mp, situat 
în orașul Anina, strada Cotul CFR, județul Caraș-Severin 
 

135. 26.05.2021 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui imobil, 
teren intravilan, identificat în C.F. 30360 Anina, nr.Cadastral 333, Nr. 
Top.1163/53/238/b/2/b/5/2/4 Steierdorf, în suprafaţă de 1.433 mp, situat în 
orașul Anina, str.Cloșca, județul Caraș-Severin, din domeniul privat al 
orașului 
 

136. 26.05.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren intravilan, în suprafață de 1.300 mp, aparținând domeniul privat al 
orașului Anina, situat în oraș Anina, zona Oraș Nou, cuprins în C.F. nr. 
32366 Anina, nr.topografic 1183/33/a/1/.../1/1/5/1 şi a preţului de vânzare al 
acestuia 
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137. 26.05.2021 Hotărâre pentru  deschiderea unei Coli noi pentru locuința (apartamentul) nr. 

2 sub denumirea de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în 
Cartea Funciară  nr. 30428 Anina, (CF veche nr. 3160 Steierdorf)  număr 
cadastral  top. 1183/33/a...a/2/1/22, locuință din domeniul privat al Statului 
Român, apartament ce face parte din clădirea rezidențială (bloc de locuințe) 
cu 14 apartamente situată în Orașul Anina județ Caraș-Severin, strada Oraș 
Nou, bloc  P1 

 
138. 26.05.2021 Hotărâre privind pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte 

Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 14”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu patrusprezece 
apartamente, clădire localizată  în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, Oraș 
Nou,  Bl. P1, clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în C.F 30428 
Anina, (C.F veche nr. 3160 Steierdorf), număr cadastral  top. 
1183/33/a/1...a/2/1/22.  Locuința individualizată sub numele de ”apartament 
nr. 14” face parte din domeniul privat al Statului Român 
 

139. 26.05.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
10”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu zece apartamente , clădire 
localizată  în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, Oraș Nou,  Bl. P2, clădirea 
rezidențială în cauză fiind înscrisă  în C.F  30125 Anina ,(C.F veche nr. 3161 
Steierdorf), număr cadastral  top. 1183/33/a/1...a/2/1/23. Locuința 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 10” face parte din domeniul 
privat al Statului Român 
 

140. 26.05.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
4”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu zece apartamente , clădire 
localizată  în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, Oraș Nou,  Bl. P2, clădirea 
rezidențială în cauză fiind înscrisă în C.F  30125 Anina ,(C.F veche nr. 3161 
Steierdorf), număr cadastral  top. 1183/33/a/1...a/2/1/23.  Locuința 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 4” face parte din domeniul 
privat al Statului Român 

141. 26.05.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
2”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu zece apartamente, clădire 
localizată  în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, Oraș Nou,  Bl. P2, clădirea 
rezidențială în cauză fiind înscrisă  în C.F  30125 Anina ,(C.F veche nr. 3161 
Steierdorf) , număr cadastral  top. 1183/33/a/1...a/2/1/23.  Locuința 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 2” face parte din domeniul 
privat al Statului Român 

142. 26.05.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală)pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
7”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu patrusprezece 
apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada 
Aleea Brazilor , bloc C14 ; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc 
) este înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nr 30253  Anina, (CF colectivă 
veche nr. 3154  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1183/33/a/1/a...a/2/1/16. 
Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 7” face parte din 
domeniul privat al Statului Român 
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143. 26.05.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 

Individuală)pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
7”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu patrusprezece 
apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada 
Oraș Nou , bloc P7 ; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este 
înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nr 30169  Anina, (CF colectivă veche 
nr. 3166  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1183/33/a/1/a...a/2/1/28. 
Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 7” face parte din 
domeniul privat al Statului Român  
 

144. 26.05.2021 Hotărâre privind finalizarea procedurilor de vânzare – cumpărare a  
locuințelor, prin stabilirea cronologiei etapelor de obținere a Ordinului 
Prefectului pentru terenul aferent al locuințelor la care chiriașii titulari sunt 
deja proprietari pentru construcția în cauză (cu contract de vânzare-
cumpărare și proces verbal de predare – primire  a construcției), în vederea 
întabulării ca imobil, conform legii 
 

145. 26.05.2021 Hotărâre privind aprobarea efectuării lucrărilor de reparaţii curente la 
trotuarele şi gardurile de pe domeniul public şi privat al oraşului Anina, din 
Judeţul Caraş - Severin  
 

146. 25.06.2021 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina, pe anul 2021 
 

147. 25.06.2021 Hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe și active fixe 
necorporale aflate în domeniul privat al Liceului MATHIAS HAMMER-
Școala cu cls.0 - VIII Steierdorf 
 

148. 25.06.2021 Hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumul burselor şcolare pentru 
anul școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat 
din orașul Anina 
 

149. 25.06.2021 Hotărâre privind aprobarea trasferării cheltuielilor programate cu ocazia 
sărbătorii Sfântului Florian, Ocrotitorul pompierilor voluntari, sărbătoare 
nerealizată, pentru organizarea festivităților privind Jubileul de 140 de ani de 
activitate neîntreruptă a pompierilor voluntari din Steierdorf-Anina 
 

150. 25.06.2021 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui utilaj Cilindru compactor 
necesar pentru deservirea U.A.T. Anina 
 

151. 25.06.2021 Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru  Capacul Frigorific Mortuar care 
se va percepe de către Serviciului Local de Utilități Publice Anina 
 

152. 25.06.2021 Hotărâre privind modificarea Organigramei și al Statului de Funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului Oraşului Anina 
 

153. 25.06.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Direcției de 
Asistență Socială a orașului Anina 
 

154. 25.06.2021 Hotărâre privind acordarea  mandatului special reprezentantului UAT Oraș 
Anina în  AGA a S.C.AQUCARAȘ S.A în vederea exprimarii votului în 
ședința din data de 09.07.2021, ora 1100 a AGA a S.C.AQUCARAȘ S.A, 
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referitor la punctele înscrise pe ordinea de zi 
155. 25.06.2021 Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului de 

colectare și transport deșeuri municipale zona 1 Reșița – orașul Anina, a 
atribuirii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale prin 
licitație publică și acordarea de mandat special domnului primar, 
reprezentant în AGA ADI INTERCOM DEȘEURI de a vota  
 

156. 25.06.2021 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui „PROTOCOL DE 
COLABORARE”  între U.A.T. oraş Anina şi S.C.BALKAN COAL 
ENERGY SRL 
 

157. 25.06.2021 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la procedura emiterii 
”Autorizației de spargere” și refacere a infrastructurii domeniului public și 
privat al orașului Anina, județul Caraș-Severin 
 

158. 25.06.2021 Hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, pe o perioadă de 20 
ani, a unui spațiu, situat în clădirea Centrului de Afaceri Anina, strada Sfânta 
Varvara, nr.51, orașul anina, județul caraș-Severin, către Asociaţia 
„STEIERDORF – ANINA 1773” 
 

159. 25.06.2021 Hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de organizare pentru 
evenimentele de aniversare a celor 250 de ani de la fondarea orașului Anina, 
județul Caraș-Severin 
 

160. 25.06.2021 Hotărâre privind aprobarea amenajării unui obor pentru animalele domestice 
lăsate libere pe domeniul public si privat al orașului Anina, cu locaţia în 
cartierul Brădet 
 

161. 25.06.2021 Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a  imobilului teren, în 
suprafață de 84 mp, situat în oraș Anina, str.Andrei Mureșanu, nr.6, județul 
Caraș-Severin, identificat în C.F. nr.31187 Anina, Nr.Top 
1163/53/238/b/2/a/1/1/1/1/1/1/b/7/0 Steierdorf 
 

162. 25.06.2021 Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 
oraşului Anina, a unui teren  intravilan, în suprafaţă de 745 mp, cuprins în 
C.F. nr. 32410 Anina, Nr.Cadastral 32410, situat în oraşul Anina, județul 
Caraș-Severin 
 

163. 25.06.2021 Hotărâre privind aprobarea deschiderii unei noi coli (deschidere de Carte 
Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 3”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu zece apartamente 
, clădire localizată  în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, Oraș Nou,  Bl. P2, 
clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în C.F  30125 Anina ,(C.F veche 
nr. 3161 Steierdorf) , număr cadastral  top. 1183/33/a/1...a/2/1/23.  Locuința 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 3”face parte din domeniul 
privat al Statului Român 
 

164. 25.06.2021 Hotărâre privind aprobarea deschiderii  unei noi coli (deschidere de Carte 
Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 12”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu 
patrusprezece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-
Severin, strada Oraș Nou , bloc P1; clădirea rezidențială în cauză 
(condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară nr 30428  Anina, (CF  
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veche nr. 3160  Steierdorf ) cu număr cadastral top.1183/33/a...a/2/1/22. 
Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 12” face parte din 
domeniul privat al Statului Român 
 

165. 25.06.2021 Hotărâre privind aprobarea deschiderii  unei noi coli (deschidere de Carte 
Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 11”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu 
patrusprezece apartamente, clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-
Severin, strada Oraș Nou , bloc P5; clădirea rezidențială în cauză 
(condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară nr 31002 Anina, (CF 
veche nr. 3164  Steierdorf ) cu număr cadastral top.1183/33/a...a/2/1/26. 
Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 11” face parte din 
domeniul privat al Statului Român 
 

166. 25.06.2021 Hotărâre privind aprobarea deschiderii unei noi coli (deschidere de Carte 
Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 9”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu 
patrusprezece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-
Severin, strada Oraș Nou , bloc P5; clădirea rezidențială în cauză 
(condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară nr 31002 Anina, (CF 
veche nr. 3164  Steierdorf ) cu număr cadastral top.1183/33/a...a/2/1/26. 
Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 9” face parte din 
domeniul privat al Statului Român 
 

167. 25.06.2021 Hotărâre privind aprobarea deschiderii unei noi coli (deschidere de Carte 
Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 3”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu 
patrusprezece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-
Severin, strada Aleea Brazilor, bloc C13; clădirea rezidențială în cauză 
(condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară nr 31067  Anina, (CF 
veche nr. 3153  Steierdorf ) cu număr cadastral top. 1183/53/a...a/2/1/15. 
Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 3” face parte din 
domeniul privat al Statului Român 
 

168. 25.06.2021 Hotărâre privind aprobarea deschiderii unei noi coli (deschidere de Carte 
Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 2”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu 
patrusprezece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-
Severin, strada Aleea Brazilor, bloc C13; clădirea rezidențială în cauză 
(condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară nr 31067  Anina, (CF 
veche nr. 3153  Steierdorf ) cu număr cadastral top. 1183/53/a...a/2/1/15. 
Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 2” face parte din 
domeniul privat al Statului Român 
 

169. 25.06.2021 Hotărâre privind aprobarea deschiderii unei noi coli (deschidere de Carte 
Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 11”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu 
patrusprezece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-
Severin, strada Aleea Brazilor, bloc C13; clădirea rezidențială în cauză 
(condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară nr 31067  Anina, (CF 
veche nr. 3153  Steierdorf ) cu număr cadastral top. 1183/53/a...a/2/1/15. 
Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 11” face parte din 
domeniul privat al Statului Român 
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170. 25.06.2021 Hotărâre privind aprobarea deschiderii unei noi coli (deschidere de Carte 

Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 2”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu 
patrusprezece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-
Severin, strada Oraș Nou, bloc C12; clădirea rezidențială în cauză 
(condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară nr 31580  Anina, (CF 
veche nr. 3152  Steierdorf ) cu număr cadastral top. 1183/53/a...a/2/1/14. 
Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 2” face parte din 
domeniul privat al Statului Român 
 

171. 25.06.2021 Hotărâre privind aprobarea deschiderii unei noi coli (deschidere de Carte 
Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 9”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu 
zece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada 
Aleea Pinilor, bloc C5; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) 
este înscrisă  în Cartea Funciară nr 30178  Anina, (CF veche nr. 3145  
Steierdorf ) cu număr cadastral top. 1183/53/a...a/2/1/7. Locuința 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 9” face parte din domeniul 
privat al Statului Român 
 

172. 25.06.2021 Hotărâre privind aprobarea dizolvării și lichidarea simultană a   
S.C.  ANTREPRIZA STEIER S.R.L  
  
 

173 29.07.2021 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 
orașului Anina, pe anul 2021 
 

174 29.07.2021 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul 
II al anului 2021 
 

175 29.07.2021 Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de elaborare P.A.C. – Proiect 
pentru autorizarea lucrărilor de construcţie, pentru „Dezvoltarea rețelelor inteligente 
de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, 
siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, 
distribuție si consum final în orașul Anina cu localitățile aparţinătoare (Steierdorf şi 
Anina)”, judeţul Caraş Severin 
 

176 29.07.2021 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice si 
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează spre 
adoptare Consiliului local al orașului Anina, județul Caraș-Severin 
 

177 29.07.2021 Hotărâre privind aprobarea suportării de la bugetul local a cheltuielilor efectuate cu 
transportul donațiilor făcute de către Asociația MEDICINE AIDE ET PRESENCE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON, Căminului de Persoane Vârstnice Anina 
 

178 29.07.2021 Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al 
orașului Anina, pentru anul 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei 
activităţi 

179 29.07.2021 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina, 
situat în oraș Anina, strada Victoriei, identificat în C.F.nr.32089, nr.Cadastral 
32089, având o suprafață totală de 935 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în 
Cartea Funciară 
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180 29.07.2021 Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 

oraşului Anina, a unui teren  extravilan, în suprafaţă de 27.800 mp, cuprins în C.F. 
nr. 32328 Anina, Nr.Cadastral 32328, situat în oraşul Anina, zona Puțul V, județul 
Caraș-Severin 
 

181 29.07.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren 
extravilan, în suprafață de 4.900 mp, aparținând domeniul privat al orașului Anina, 
situat în oraș Anina, zona Crivina, cuprins în C.F. nr. 32365 Anina, nr. cadastral 
32365 şi a preţului de vânzare al acestuia 
 

182 29.07.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren 
extravilan, în suprafață de 6.300 mp, aparținând domeniul privat al orașului Anina, 
situat în oraș Anina, zona Crivina, cuprins în C.F. nr. 32361 Anina, nr. 
top.895/a134...1/f/3/1 Steierdorf şi a preţului de vânzare al acestuia 
 

183 29.07.2021 Hotărâre privind  aprobarea deschiderii unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 6”, 
situată în clădirea rezidențială (bloc) cu douăzeci apartamente , clădire localizată  în 
Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Celnic Nord, bl. 1 , înscrisă în Cartea 
Funciară 30400 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3393 Steierdorf ), număr 
cadastral top. 1183/31/b/37.../1/1/b/1.Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 6” face parte din domeniul privat al Orașului Anina 
 

184 29.07.2021 Hotărâre privind deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 13”, 
situată în clădirea rezidențială (bloc) cu douăzeci apartamente , clădire localizată  în 
Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Celnic Nord, bl. 4 , înscrisă în Cartea 
Funciară 30506 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3397 Steierdorf ), număr 
cadastral     top. 1183/31/b/37.../1/1/b/5.Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 13” face parte din domeniul privat al Orașului Anina 
 

185 29.07.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării către Culcea Nuța, (titular de contract de 
închiriere) a construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, 
strada Oraș Nou, bloc P2, etaj I,   apartament nr. 4, locuință care este înscrisă  în 
Cartea Funciară Individuală cu  nr 30125-C1-U7  Anina, (CF  veche nr. 3161/4 
Steierdorf ) cu număr cadastral top.1183/33/a/1/a...a/2/1/23/ap.4     Șteierdorf, 
locuință din domeniul privat al Statului Român 
 

186 29.07.2021 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Gache Nicu, (titular de contract de 
închiriere) a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, 
strada Oraș Nou, bloc P2, parter, scara .. - .., apartament nr. 2, locuință care este 
înscrisă în Cartea Funciară Individuală cu  nr 30125-C1-U6  Anina, (CF veche nr. 
3161/2 Steierdorf ) cu număr cadastral top 1183/33/a/1/a...a/2/1/23/ap.2 Șteierdorf, 
locuință din domeniul privat al Statului Român 
 

187 29.07.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării către Damaschin Cristian, (titular de contract de 
închiriere) a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin 
,strada Oraș Nou, bloc P1, scara .. - .., apartament nr. 14 , locuință care este înscrisă 
în Cartea Funciară Individuală cu  nr 30428-C1-U5  Anina, (CF  veche nr. 3160/14  
Steierdorf ) cu număr cadastral top  1183/33/a/1/a...a/2/1/22/ap.14 Șteierdorf, 
locuință din domeniul privat al Statului Român 
 

188 29.07.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării către Știoboranu Paul-Mihăiță, (titular de 
contract de închiriere) a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul 
Caraș-Severin,strada Oraș Nou , bloc P1, parter , apartament nr. 2, locuință care este 
înscrisă în Cartea Funciară Individuală cu  nr 30428-C1-U4  Anina, (CF  veche nr. 
3160/2  Steierdorf ) cu număr cadastral top  1183/33/a/1/a...a/2/1/22/ap.2  



21 
 

Șteierdorf, locuință din domeniul privat al Statului Român 
 

189 29.07.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării către Voicu Vasile, (titular decontract de 
închiriere) a construcției locuinței situate în Orașul Anina , județ Caraș-Severin , 
strada Aleea Pinilor , bloc C4, parter, apartament nr. 3 , locuință care este înscrisă în 
Cartea Funciară Individuală cu  nr 32274-C1-U2  Anina, (CF  veche nr. 3144/3 
Steierdorf ) cu număr cadastral top  1183/53/a/1/a...a/2/1/6/ap.3  Șteierdorf.   
locuință din domeniul privat al Statului Român 
 

190 29.07.2021 Hotărâre Pentru aprobarea vânzării către Poplicean Florin -Sebastian , (titular de 
contract de închiriere) a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județ Caraș-
Severin, strada Colonovăț , nr. 9, apartament nr. 3 ,locuință care este înscrisă  în 
Cartea Funciară Individuală cu  nr 31338-C1-U1  Anina, (CF  veche nr. 2749 
Steierdorf ) cu număr cadastral top  . 1163/53/238/b/2/b/4/1/43/ap.3  Șteierdorf.., 
locuință din domeniul privat al Statului Român 
 

191 29.07.2021 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local 
al orașului Anina din lunile: August, Septembrie, Octombrie, anul 2021 
 

192 29.07.2021 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, situat în oraș Anina, strada Dealu Frumos, identificat în C.F.nr.31917 
Anina, nr.Cadastral 31917, având o suprafață totală de 856 mp, în două 
loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară 
                          
 

193 16.08.2021 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele 
Consiliului Local al orașului Anina din luna August, anul 2021 
 

194 16.08.2021 Hotărâre privind constituirea ipotecii asupra unui bun imobil aparținând 
domeniului privat al orașului Anina în favoarea ANAF – Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin, pentru garantarea obligațiilor 
fiscale datorate de orașul Anina 
 

195 31.08.2021 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina, pe anul 2021 
 

196 31.08.2021 Hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri pentru publicarea unei cărți 
dedicată istoriei locuirii neîntrerupte a peșterilor din zona orașului Anina, 
intitulată CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN PEȘTERI DIN BAZINUL 
ANINA-STEIEDORF 
 

197 31.08.2021 Hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea desfăşurată de 
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul I al anului 
2021, angajaţi ai Primăriei orașului Anina, judeţul Caraș-Severin 
 

198 31.08.2021 Hotărâre privind  aprobarea  Regulamentului local privind condițiile de 
desfășurare a unor activități de comerț stradal pe terenul aparținând 
domeniului public/privat  al orașului Anina, județul Caraș-Severin 
 

199 31.08.2021 Hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziție și montarea 
plăcuțelor indicatoare cu numele străzilor și a numerelor administrative de 
imobile,  din orașul Anina, județul Caraș-Severin, conform nomenclatorului 
stradal, inclusiv transpunerea bazei de date în mediul online 
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200 31.08.2021 Hotărâre privind aprobarea amenajării unui parc de joacă pentru copii, situat 

în orașul Anina, strada Republicii, nr.38, județul Caraș-Severin 
 

201 31.08.2021 Hotărâre privind aprobarea amenajării unui parc de joacă pentru copii, situat 
în orașul Anina, strada Minerului,  județul Caraș-Severin 
 

202 31.08.2021 Hotărâre privind aprobarea amenajării unui parc de joacă pentru copii, situat 
în orașul Anina, strada Uzinei,  județul Caraș-Severin 
 

203 31.08.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Policlinicii”, în 
suprafaţă de 1.527 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 97 
 

204 31.08.2021 Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local Anina 
Nr.185/19.11.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
oraşului Anina, care să facă parte din Comisia de evaluare a ofertelor pentru 
vânzarea, concesionarea şi închirierea bunurilor din domeniul public/privat 
al oraşului Anina 
 

205 31.08.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului aferent construcției, 
în suprafață de 71 mp, situat în oraș Anina, strada Celnic Nord, F.N., cuprins 
în C.F. nr. 32450 Anina, nr. cadastral 32450, aparținând domeniului prival al 
orașului Anina, domnului RUSU ADRIAN 
 

206 31.08.2021 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Plăcintă Lăcrămioara - Veronica 
(titulară de contract de închiriere) a construcției locuinței situate în Orașul 
Anina, județul Caraș-Severin strada Cerna, nr. 10, apartament nr. 1, locuința 
ce se vinde fiind înscrisă în Cartea Funciară Individuală 31529–C1–U2  
Anina  (C.F. veche nr. 3297/1 Steierdorf ), număr cadastral top. 
1183/31/b/37...1/1/1/80/ap.1, locuință din domeniul privat al Statului Român 
 

207 31.08.2021 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Talabă Toma (titular de contract de 
închiriere), a construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin strada Oraș Nou, bl. P2, etaj IV, locuință individualizată sub numele 
de ”apartament nr. 10.”; locuința în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară 
Individuală cu  nr. 30125-C1-U5 Anina, (C.F.  veche nr. 3161/10  Steierdorf 
) cu număr cadastral top. 1183/33/a...a/2/1/23/ap.10, locuință din domeniul 
privat al Statului Român 
 

208 31.08.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
2”, situată în clădirea rezidențială cu două apartamente clădire situată în 
Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Horia , nr. 10, ; clădirea 
rezidențială în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară nr 31392  Anina, (C.F. 
veche nr. 3307  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1163/53/238...4/1/7. 
Construcția locuinței sub numele de ”apartament nr. 2” face parte din 
domeniul privat al Statului Român 
 

209 31.08.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
4”, situată în condominiu (bloc)  cu zece apartamente ,clădire situată în 
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Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Aleea Pinilor , bl. C5, ; clădirea 
rezidențială în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară nr 30178  Anina, (C.F. 
veche nr. 3145  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1153/53/a...a/2//1/7. 
Construcția locuinței sub numele de ”apartament nr. 4” face parte din 
domeniul privat al Statului Român 
 

210 31.08.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
12”, situată în condominiu (bloc)  cu patrusprezece apartamente ,clădire 
situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Aleea Pinilor , bl. C4, ; 
clădirea rezidențială în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară nr 32274  
Anina, (C.F. veche nr. 3144  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 
1153/53/a...a/2//1/6. Construcția locuinței sub numele de ”apartament nr. 12” 
face parte din domeniul privat al Statului Român 
 

211 31.08.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
7”, situată în condominiu (bloc)  cu patrusprezece apartamente ,clădire 
situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Aleea Pinilor , bl. C1, ; 
clădirea rezidențială în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară nr 30054  
Anina, (C.F. veche nr. 3141  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 
1153/33/a...a/2//1/3. Construcția locuinței sub numele de ”apartament nr. 7” 
face parte din domeniul privat al Statului Român 
 

212 31.08.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
6”, situată în condominiu (bloc)  cu patrusprezece apartamente ,clădire 
situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Aleea Pinilor , bl. C1, ; 
clădirea rezidențială în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară nr 30054  
Anina, (C.F. veche nr. 3141  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 
1153/33/a...a/2//1/3. Construcția locuinței sub numele de ”apartament nr. 6” 
face parte din domeniul privat al Statului Român 
 

213 23.09.2021 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina, pe anul 2021 
 

214 23.09.2021 Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de elaborare 
a documentaţiei tehnico-economice în vederea reabilitării unui număr de 20 
străzi din oraşul Anina, județul Caraș-Severin, prin programul naţional 
Anghel Saligny 
 

215 23.09.2021 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Oraşul Anina a unui teren 
intravilan, și a construcțiilor aferente, în suprafaţă de 71.811 mp, situat în 
orașul Anina, str. Poştei, nr. 1, (fostul BARUMC), identificat în C.F. 
nr.31681, nr.Cadastral 31681 

216 23.09.2021 Hotărâre privind revocarea prevederilor H.C.L. nr.60/26.03.2020 privind 
aprobarea majorării cu 500 % a impozitului pe clădirile şi terenurile din 
Anina, proprietate S.C. ARIS CONSULT INVEST SRL Bucureşti, ca 
urmare a constatării stării necorespunzătoare de îngrijire a acestora și H.C.L. 
nr.103/23.06.2020 privind respingerea plângerii prealabile formulată de către 
S.C. ARIS CONSULT INVEST SRL împotriva H.C.L. nr. 60/26.03.2020 
privind aprobarea majorării cu 500% a impozitului pe clădirile şi terenurile 
din Anina, proprietate S.C. ARIS CONSULT INVEST SRL Bucureşti, ca 
urmare a constatării stării necorespunzătoare de îngrijire a acestora 
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217 23.09.2021 Hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului Local oraş 
Anina, care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Liceului „Mathias 
Hammer”Anina, în anul şcolar 2021 – 2022 
 

218 23.09.2021 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 
orașului Anina, care să facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a 
Calității în Educație de la nivelul Liceului „Mathias Hammer”Anina, în anul 
şcolar 2021 – 2022 
 

219 23.09.2021 Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantități de 4 mc, lemn de 
foc, pentru încălzirea locuinței, în perioada de iarnă 2021-2022, a unui 
număr de 3 persoane, văduve de veterani de război din orașul Anina, județul 
Caraș-Severin 
 

220 23.09.2021 Hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse prin Decizia Camerei de 
Conturi Caraș-Severin nr. 19 din 31 august 2021 
 

221 23.09.2021 Hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse prin Decizia Camerei de 
Conturi Caraș-Severin nr. 19 din 31 august 2021, la nivelul Direcției de 
Asistență Socială a orașului Anina 
 

222 23.09.2021 Hotărâre privind neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul Local al 
orașului Anina, a dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument 
istoric parte din „ Ansamblul 16 case oficiali UDR, azi locuințe”, situat în 
orașul Anina, str.Mihai Eminescu, nr.16, ap.1, județul Caraș-Severin 
 

223 23.09.2021 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al orașului Anina a 
suprafeței de teren măsurată de 2.700 mp, identificată în C.F. nr.2491 
Steierdorf,  Nr.top.722/a/2, în vederea intabulării dreptului de proprietate 
privată al orașului Anina, în evidențele de Cadastru și publicitate imobiliară 
 

224 23.09.2021 Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul 
de Concesiune nr.1916/26.04.2010, asupra suprafeţei de 4 mp, teren pe care 
a fost construit balconul imobilului, situat în oraș Anina, strada Virgil Birou, 
bl.44, sc.B, ap.5, înscris în C.F.nr. 30009 (3135), 
nr.top.1163/53/238/b/2…a/1/1/1/1/5, de la domnul FAZEKAȘ IONEL, în 
favoarea doamnei CEAUȘU ANTONIA-ALEXANDRA 
 

225 23.09.2021 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui imobil, 
teren intravilan, identificat în C.F.32487 Anina, nr.Cadastral 32487, în 
suprafaţă de 1.537 mp, situat în orașul Anina, str.Uzinei, județul Caraș-
Severin, din domeniul public al orașului 
 

226 23.09.2021 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spațiu, 
aflat în incinta imobilului identificat în C.F.30239 Anina, nr.Cadastral 
30239, în suprafaţă de 657 mp, situat în orașul Anina, str.Miniș, județul 
Caraș-Severin, din domeniul privat al orașului 
 

227 23.09.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren intravilan, în suprafață de 2.173 mp, aparținând domeniul privat al 
orașului Anina, situat în oraș Anina, strada Valea Bucuriei, județul Caraș-
Severin, cuprins în C.F. nr. 32483 Anina, nr. cadastral 32483 şi a preţului de 
vânzare al acestuia 
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228 23.09.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren extravilan, în suprafață de 5.755 mp, aparținând domeniul privat al 
orașului Anina, situat în oraș Anina, cuprins în C.F. nr. 32479 Anina, nr. 
cadastral 32479 şi a preţului de vânzare al acestuia 
 

229 23.09.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren intravilan, în suprafață de 745 mp, aparținând domeniul privat al 
orașului Anina, situat în oraș Anina, cuprins în C.F. nr. 32410 Anina, nr. 
cadastral 32410 şi a preţului de vânzare al acestuia 
 

230 23.09.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Mihai Eminescu”, 
în suprafaţă de 1.929 mp din CF nr. 3, poziția 1471, 
nr.top.1183/31/b/37...1/1/e/2/b/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în 
favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa 
nr.4, poziția 84 
 

231 23.09.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Cheile Gârliștei”, 
în suprafaţă de 5993 mp din CF nr. 3, poziția 1471, 
nr.top.1183/31/b/37...1/1/e/2/b/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în 
favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa 
nr.4, poziția 68 
 

232 23.09.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada 13 Decembrie 
Est”, în suprafaţă de 886 mp din CF nr. 3, poziția 1471, 
nr.top.1183/31/b/37...1/1/e/2/b/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în 
favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa 
nr.4, poziția 120 
 

233 23.09.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada 13 Decembrie 
Vest”, în suprafaţă de 2762 mp din CF nr. 3, poziția 1471, 
nr.top.1183/31/b/37...1/1/e/2/b/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în 
favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa 
nr.4, poziția 120 
 

234 23.09.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în extravilan – 
zona Ponor-Rogoz”, în suprafaţă de 22000 mp 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, poziția 307 
 

235. 27.10.2021 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina, pe anul 2021 
 

236. 27.10.2021 Hotărâre privind aprobarea conturilor de încheiere a exerciţiului bugetar 
aferente trimestrul III al anului 2021 
 

237. 27.10.2021 Hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare / modernizare reţea de 
drumuri în Anina – jud Caraş - Severin ” 
 

238. 27.10.2021 Hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea / modernizarea  reţelei 
de străzi urbane în Anina – jud Caraş - Severin” 
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239. 27.10.2021 Hotărâre privind acordul finanţării unor lucrări privind rețeaua de apă și 

canalizare pe domeniul public din orașul Anina, din Fondul de Înlocuire, 
Întreţinere şi Dezvoltare (IID)  
 

240. 27.10.2021 Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de elaborare a 
Registrului Local al Spațiilor Verzi din Orașul Anina, județul Caraș-Severin 
 

241. 27.10.2021 Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a  unei cantități de 4 mc lemn de 
foc, pentru încălzirea locuinței, în perioada de iarnă 2021-2022, doamnei 
BRAȚAN FLOAREA văduvă de veteran de război din orașul Anina, județul 
Caraș-Severin 
 

242. 27.10.2021 Hotărâre privind aprobarea suplimentării fondurilor necesare achiziţionării 
unui autovehicul funerar necesar pentru desfășurarea activității Serviciului 
Local de Utilități Publice Anina 
 

243. 27.10.2021 Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei de închiriere a spaţiului 
din incinta clădirii „Centrului de Afaceri Anina”, închiriat de  BIROUL 
INDIVIDUAL NOTARIAL „ CAHNIŢĂ CORNELIA ELENA”, pentru 
perioada octombrie 2021 – aprilie 2022 
 

244. 27.10.2021 Hotărâre privind aprobarea completării obiectului de activitate a Cantinei de 
Ajutor Social aflată în subordinea  Direcției de Asistență Socială a orașului 
Anina 
 

245. 27.10.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comitetului de 
securitate şi sănătate în muncă de la nivelul U.A.T. Oraș Anina 
 

246. 27.10.2021 Hotărâre privind acordarea de mandat special domnului viceprimar al 
orașului Anina, reprezentant în AGA ADI INTERCOM DEȘEURI de a vota 
documentația de atribuire a serviciului de colectare și transport deșeuri 
municipale zona 1 Reșița – orașul Anina, a atribuirii serviciului de colectare 
și transport a deșeurilor municipale prin licitație publică, armonizată cu 
prevederile O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor  
 

247. 27.10.2021 Hotărâre privind acordul prealabil pentru achiziționarea de către Orașul 
Anina, a unui teren intravilan și a construcțiilor aferente, în suprafață de 
52.197 mp, situat în orașul Anina, strada Ponor, nr.1, nr.Cadastral 297, 
nr.Top 895/a/134...5/1/6/1/f/3/2 
 

248. 27.10.2021 Hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică a UAT Oraș Anina 
 

249. 27.10.2021 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, situat în oraș Anina, strada Victoriei, nr.8, identificat în C.F.nr.32254 
Anina, nr.Cadastral 32254, având o suprafață totală de 1.871 mp, în două 
loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară 
 

250. 27.10.2021 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din extravilanul oraşului 
Anina, situat în oraș Anina, zona Puțul V, identificat în C.F.nr.32328 Anina, 
nr.Cadastral 32328, având o suprafață totală de 27.800 mp, în două loturi, în 
vederea înscrierii în Cartea Funciară 
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251. 27.10.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Andrei 
Mureșanu”, în suprafaţă de 4369 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 46 
 

252. 27.10.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Cloșca”, în 
suprafaţă de 1337 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 51 
 

253. 27.10.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Mathias 
Hammer”, în suprafaţă de 2860 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 85 
 

254. 27.10.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Mihail 
Sadoveanu”, în suprafaţă de 6757 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 89 
 

255. 27.10.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Minerului”, în 
suprafaţă de 4766 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 87 
 

256. 27.10.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Nicolae 
Bălcescu”, în suprafaţă de 2123 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 91 
 

257. 27.10.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Oltului”, în 
suprafaţă de 5873 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 92 
 

258. 27.10.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Râului”, în 
suprafaţă de 1921 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 98 
 

259. 27.10.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Virgil Birou”, în 
suprafaţă de 6262 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 111 
 

260. 27.10.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „ Teren extravilan – Zona 
Puțul V”, în suprafaţă de 21033 mp 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, 
poziția 341 
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261. 27.10.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 

teren intravilan, în suprafață de 42 mp, aparținând domeniul privat al 
orașului Anina, situat în oraș Anina, strada Dealul Frumos, F.N.cuprins în 
C.F. nr. 32502 Anina, nr. cadastral 32502 şi a preţului de vânzare al acestuia 
 

262. 27.10.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren intravilan, în suprafață de 464 mp, aparținând domeniul privat al 
orașului Anina, situat în oraș Anina strada Drum Nou, F.N., cuprins în C.F. 
nr. 32506 Anina, nr. topografic 895/a/134/1/117/b şi a preţului de vânzare al 
acestuia 
 

263. 27.10.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren intravilan, în suprafață de 468 mp, aparținând domeniul privat al 
orașului Anina, situat în oraș Anina strada Pădurii, F.N., cuprins în C.F. nr. 
32490 Anina, nr. topografic 1163/53/238/.../2/b/1/40 şi a preţului de vânzare 
al acestuia 
 

264. 27.10.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren extravilan, în suprafață de 1356 mp, aparținând domeniul privat al 
orașului Anina, situat în oraș Anina, zona Oraș Nou – Izvarna, cuprins în 
C.F. nr. 32517 Anina, nr. Cadastral 32517 şi a preţului de vânzare al acestuia 
 

265. 27.10.2021 Hotărâre privind corectare eroare materială privind numărul de apartamente 
prezentat eronat la poziția 33 din Inventarul Fondului Locativ proprietate 
privată a Statului Român localizat pe teritoriul administrativ al  UAT Oraș 
Anina, inventar reprimit în administrare ( de la SC Gostrans SA – în faliment 
) prin Procesul Verbal din 19 iulie 2013, corectarea are ca scop modificarea 
numărului total de apartamente al clădirii rezidențial din Orașul Anina, 
județul Caraș-Severin,  strada Cheile Gârliștei, nr. 58; 
 

266. 27.10.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de 
”apartament nr. 108”, situată în clădirea rezidențială cu șasezeci 
apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada 
Aleea Pinilor, bloc G2; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea 
Funciară nr 30276  Anina, (CF veche nr. 3156  Steierdorf ) cu număr 
cadastral  top. 1183/53/a/1/a...a/2/1/18. Locuința individualizată sub numele 
de ”apartament nr. 108” face parte din domeniul privat al Statului Român 
 

267. 27.10.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de 
”apartament nr. 4”, situată în clădirea rezidențială cu patrusprezece 
apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada 
Oraș Nou, bloc. C8 ; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea 
Funciară nr 30771  Anina, (C.F. veche nr. 3148 Steierdorf) cu număr 
cadastral  top. 1183/33/a/1/a....a/2/1/10. Locuința individualizată sub numele 
de ”apartament nr. 4” face parte din domeniul privat al Statului Român 
 

268. 27.10.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de 
”apartament nr. 10”, situată în clădirea rezidențială cu zece apartamente,  
clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Aleea Pinilor, 
bloc C2; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr 
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31318  Anina, (CF veche nr. 3142  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 
1183/53/a/1/a...a/2/1/4. Locuința individualizată sub numele de ”apartament 
nr. 10” face parte din domeniul privat al Statului Român 
 

269. 27.10.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de 
”apartament nr. 2”, situată în clădirea rezidențială cu două apartamente,  
clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Cloșca, nr. 26; 
clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară veche nr. 3356  
Steierdorf  cu număr cadastral  top. 1163/53/238.../b/4/1/58. Locuința 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 2” face parte din domeniul 
privat al Statului Român 
 

270. 27.10.2021 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de 
”apartament nr. 9”, situată în clădirea rezidențială cu patrusprezece 
apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada 
Oraș Nou, bloc C8; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea 
Funciară nr. 30771  Anina, (C.F. veche nr. 3148 Steierdorf) cu număr 
cadastral  top. 1183/33/a/1.a....a/2/1/10. Locuința individualizată sub numele 
de ”apartament nr. 9” face parte din domeniul privat al Statului Român 
 

271. 27.10.2021 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Ciocan Dorina, (titulară de contract 
de închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin strada Teilor, nr. 27, apartament nr. 3, locuința ce se vinde fiind 
înscrisă în Cartea Funciară Individuală cu  30309-C1-U4 Anina, (C.F.  veche 
nr. 3258/3  Steierdorf ) cu număr cadastral top. 1183/31/b/37...1/1/41/ap.3., 
locuință din domeniul privat al Statului Român 
 

272. 27.10.2021 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Țurcan Artimiza, (titulară de 
contract de închiriere), a construcției locuinței situate în Orașul Anina, 
județul Caraș-Severin strada Horia, nr. 10, apartament nr. 2, locuința ce se 
vinde fiind înscrisă în Cartea Funciară Individuală 31392-C1-U1  Anina, 
(C.F. veche nr. 3307/2  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 
1163/53/238...4/1/7/ap. 2. locuință din domeniul privat al Statului Român 
 

273. 27.10.2021 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Netedu Neculai (titular de contract 
de închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin strada Oraș Nou, bl. P2, etaj I, locuință individualizată sub numele 
de ”apartament nr. 3.”; locuința în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară 
Individuală cu  nr.30125-C1-U8 Anina, (C.F.  veche nr. 3161/3  Steierdorf ) 
cu număr cadastral top. 1183/33/a...a/2/1/23/ap.3., locuință din domeniul 
privat al Statului Român 
 

274. 27.10.2021 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Haydo Ion - Benone (titular de 
contract de închiriere), a construcției locuinței situate în Orașul Anina, 
județul Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bl. P1, etaj IV, locuință 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 12.”; locuința în cauză este 
înscrisă  în Cartea Funciară Individuală cu nr. 30428-C1-U6 Anina, (C.F.  
veche nr. 3160/12  Steierdorf ) cu număr cadastral top. 
1183/33/a/1/a...a/2/1/22/ap.12, locuință din domeniul privat al Statului 
Român 
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275. 27.10.2021 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Vrânceanu Viorel (titular de 

contract de închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, 
județul Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bl. P5, etaj III, locuință 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 11.”; locuința în cauză este 
înscrisă  în Cartea Funciară Individuală cu  nr 31002-C1-U3 Anina, (C.F.  
veche nr. 3164/11  Steierdorf ) cu număr cadastral top. 
1183/33/a/1/a...a/2/1/26/ap.11, locuință din domeniul privat al Statului 
Român 
 

276. 27.10.2021 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Chiș Cătălin-Dorel, (titular de 
contract de închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, 
județul Caraș-Severin, strada Aleea Pinilor, bl. G2, apartament nr. 409, 
locuința ce se vinde fiind înscrisă în Cartea Funciară Individuală nr. 30276 – 
C1 – U13 Anina, (CF Colectivă veche  nr. 3156 Steierdorf), număr cadastral 
top. 1183/53/a...a/2/1/18/ap.409, locuință din domeniul privat al Statului 
Român 
 

277. 27.10.2021 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Țăndurel Maria (titulară de contract 
de închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin, strada Oraș Nou, bl. P5, etaj III, locuință individualizată sub numele 
de ”apartament nr. 9.”; locuința în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară 
Individuală cu  nr 31002-C1-U4 Anina, (C.F.  veche nr. 3164/9  Steierdorf ) 
cu număr cadastral top.1183/33/a/1/a...a/2/1/26/ap.9, locuință din domeniul 
privat al Statului Român 
 

278. 27.10.2021 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele 
Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Noiembrie, Decembrie anul 
2021, Ianuarie anul 2022 
 

279. 25.11.2021 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina, pe anul 2021 
 

280. 25.11.2021 Hotărâre privind aprobarea casării unor obiecte de inventar și mijloace fixe 
devenite disponibile, aflate în domeniul privat al orașului ANINA 
 

281. 25.11.2021 Hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumul burselor şcolare pentru 
semestrul  I  al anului școlar 2021-2022, pentru elevii din învățământul 
preuniversitar de stat din orașul Anina 
 

282. 25.11.2021 Hotărâre privind aprobarea majorării tarifului pentru colectarea, transportul, 
selectarea și depozitarea deșeurilor menajere de la populație, din orașul 
Anina, județul Caraș-Severin 
 

283. 25.11.2021 Hotărâre privind aprobarea desemnării persoanei care va reprezenta 
Consiliul Local Oraş Anina în cadrul Asociaţiei „Munţii Aninei 
 

284. 25.11.2021 Hotărâre privind acordarea unei recompense băneşti şi a unei diplome de 
fidelitate, cuplurilor care au împlinit cel puţin 50 de ani, de la încheierea 
căsătoriei şi ambii soţi au domiciliul stabil în orașul Anina, indiferent de 
locul încheierii căsătoriei 
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285. 25.11.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil, unitate individuală, din 

domeniul privat al orașului Anina, situat în orașul Anina, strada Brădet, nr.4, 
ap.4, jud.Caraș-Severin, cuprins în C.F. nr.31487-C2-U4 Anina, nr.Cadastral 
31487-C2-U4 şi aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare, 
către S.C. “LA NEA MĂRIN” SRL 
 

286. 25.11.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării 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 A.F.MERA –IZVORUL actual proprietar al 
construcției 
 

287. 25.11.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren intravilan, în suprafață de 50 mp., aparținând domeniul privat al 
orașului Anina, situat în oraș Anina, strada Libertății, F.N.cuprins în C.F. nr. 
32524 Anina, nr. cadastral 32524, şi a preţului de vânzare al acestuia 
 

288. 25.11.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren intravilan, în suprafață de 1.000 mp., aparținând domeniul privat al 
orașului Anina, situat în oraș Anina, strada Libertății, F.N.cuprins în C.F. nr. 
32528 Anina, nr. cadastral 32528, şi a preţului de vânzare al acestuia 
 

289. 25.11.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren intravilan,în suprafață de 884 mp., aparținând domeniul privat al 
orașului Anina, situat în oraș Anina, strada Valea Tereziei, nr. 15, cuprins în 
C.F. nr. 31986 Anina Nr. topografic 1163/53/238/b/2/b/.../a/a/a/28 și a 
construcției aferente în suprafață de 504  (Cămin nefamiliști P+1), 
aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, strada 
Valea Tereziei, nr. 15, cuprins în C.F. nr. 31986 Anina, nr. cadastral 31986-
C1 şi a preţului de vânzare ale acestora 
 

290. 25.11.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren intravilan, în suprafață de 522 mp., aparținând domeniul privat al 
orașului Anina, situat în oraș Anina, strada Mihail Kogălniceanu, 
F.N.cuprins în C.F. nr. 32534 Anina, nr. cadastral 32534, Nr. topografic 
209/b/1 şi a preţului de vânzare al acestuia 
 

291. 25.11.2021 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al orașului Anina a 
suprafețelor de teren, măsurate de 2900 mp, identificată în C.F. nr.1254 
Steierlak,  Nr.top.827, fâneață în extravilan și a suprafeței de teren măsurată 
de 3060 mp, identificată în C.F. nr.2411 Steierdorf, Nr.top.830, fâneață în 
extravilan, în vederea intabulării dreptului de proprietate privată al orașului 
Anina, în evidențele de Cadastru și publicitate imobiliară 
 

292. 25.11.2021 Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 
oraşului Anina, a unui teren  extravilan, în suprafaţă de 22.000 mp, cuprins 
în C.F. nr. 32527 Anina, Nr.Cadastral 32527, situat în oraşul Anina, zona 
Ponor-Rogoz, județul Caraș-Severin 
 

293. 25.11.2021 Hotărâre de completare a Hotărârii Consiliului Local Anina 
Nr.226/23.09.2021 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui 
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spațiu, aflat în incinta imobilului identificat în C.F.32245 (30239) Anina, 
nr.Cadastral 32245, în suprafaţă de 657 mp, situat în orașul Anina, str.Miniș, 
județul Caraș-Severin, din domeniul privat al orașului 
 

294. 25.11.2021 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, situat în oraș Anina, strada Victoriei, identificat în C.F.nr.32089, 
nr.Cadastral 32089, având o suprafață totală de 935 mp, în două loturi, în 
vederea înscrierii în Cartea Funciară 
 

295. 25.11.2021 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, situat în oraș Anina, strada Victoriei, nr.8, identificat în C.F.nr.32254 
Anina, nr.Cadastral 32254, având o suprafață totală de 1.871 mp, în două 
loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară 
 

296. 25.11.2021 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din extravilanul oraşului 
Anina, situat în oraș Anina, zona Puțul V, identificat în C.F.nr.32328 Anina, 
nr.Cadastral 32328, având o suprafață totală de 27.800 mp, în două loturi, în 
vederea înscrierii în Cartea Funciară 
 

297. 25.11.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Anin”, în 
suprafaţă de 1200 mp din CF nr. 3, poziția 1525, nr.top.1163/53/238...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 44 
 

298. 25.11.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Aurora”, în 
suprafaţă de 2598 mp din CF nr. 2242, poziția 85, 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, poziția 45 
 

299. 25.11.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Bohui Est”, în 
suprafaţă de 5133 mp ( 3024 mp intravilan și 2109 extravilan) din CF nr. 
2242, poziția 85, 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, poziția 47 
 

300. 25.11.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Bohui Vest”, în 
suprafaţă de 11083 mp ( 1678 mp intravilan și 9405 extravilan) din CF nr. 
2242, poziția 85,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, poziția 47 
 

301. 25.11.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Carpați ”, în 
suprafaţă de 1247 mp din CF nr. 2242, poziția 85, 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, poziția 59 
 

302. 25.11.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Calea Traian”, în 
suprafaţă de 2.370 mp ( 1.954 mp intravilan și 416 extravilan) din CF nr. 
2242, poziția 85,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, poziția 61 
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303. 25.11.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Celnic Nord ”, în 

suprafaţă de 2658 mp din CF nr. 3, poziția 1471, 
nr.top.1183/31/b/37...11/e/2/b/1 în vederea înscrierii în Cartea Funciară în 
favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa 
nr.4, poziția 68 

304. 25.11.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Vânătorilor ”, în 
suprafaţă de 1.128 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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, poziția 118 
 

305. 25.11.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Valea Bucuriei 
Nord ”, în suprafaţă de 4.782 mp din CF nr.2242, poziția 85, 
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, 
poziția 116 
 

306. 25.11.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Valea Bucuriei 
Sud ”, în suprafaţă de 963 mp din CF nr.2242, poziția 85, 
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, 
poziția 116 
 

307. 25.11.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Dealul Rahner ”, 
în suprafaţă de 807 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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, poziția 72 
 

308. 25.11.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Dealul Sărat ”, în 
suprafaţă de 331 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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, poziția 74 
 

309. 25.11.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Denz ”, în 
suprafaţă de 287 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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, poziția 76; 
 

310. 25.11.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Teilor Vest ”, în 
suprafaţă de 2.466 mp din CF nr. 3, poziția 1471, 
nr.top.1183/31/b/37...11/e/2/b/1 în vederea înscrierii în Cartea Funciară în 
favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa 
nr.4, poziția 107 
 

311. 25.11.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Teilor Est ”, în 
suprafaţă de 1.660 mp din CF nr. 3, poziția 1471, 
nr.top.1183/31/b/37...11/e/2/b/1 în vederea înscrierii în Cartea Funciară în 
favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa 
nr.4, poziția 107 

312. 25.11.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Școlii ”, în 
suprafaţă de 1.062 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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, poziția 106 
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313. 25.11.2021 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Gârliștei ”, în 
suprafaţă de 4.186 mp (249 intravilan și 3.937 extravilan) din CF nr. 3, 
poziția 1471, nr.top.1183/31/b/37...11/e/2/b/1 în vederea înscrierii în Cartea 
Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform 
H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția 79 
 

314. 25.11.2021 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Vrînceanu  Aurel, titular de contract 
de închiriere a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin Celnic Nord , bloc 1 , etaj I, apartament nr. 6 , locuința ce se vinde 
fiind înscrisă în Cartea Funciară Individuală cu  nr 30400-C1-U8 Anina, 
(C.F.  veche nr. 3393/6  Steierdorf ) cu număr cadastral top. 
1183/31/b/37...1/1/b/1/ap.6 , domeniu privat al U.A.T. Oraș Anina 
 

315. 25.11.2021 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Vrînceanu Camel, titular de 
contract de închiriere a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul 
Caraș-Severin strada Celnic Nord, bl. 4 , et. IV, apartament nr. 13, locuință 
înscrisă în Cartea Funciară Individuală 30506–C1–U11 Anina  (Cartea 
Funciară  veche nr. 3397/13 Steierdorf ), număr cadastral     top. 
1183/31/b/37.../1/1/b/5/ap.13,   domeniu privat al U.A.T. Oraș Anina 
 

316. 25.11.2021 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Bîrîiac Marius, titular de contract 
de închiriere, a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin strada Aleea Pinilor , bloc. C4, etaj II, apartament nr. 7, locuință 
înscrisă în Cartea Funciară Individuală nr  30054-C1-U4  Anina, (C.F. veche 
nr. 3141/4  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1183/33/a...a/2/1/3/ap.7, 
domeniul privat al Statului Român 
 

317. 25.11.2021 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Boboescu Gheorghe, titular de 
contract de închiriere, a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, 
județul Caraș-Severin strada Aleea Pinilor , bloc. C1, etaj II, apartament nr. 
7, locuință înscrisă în Cartea Funciară Individuală nr 30054-C1-U4  Anina, 
(C.F. veche nr. 3141/4  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 
1183/33/a...2/1/3/ap.7, domeniul privat al Statului Român 
 

318. 25.11.2021 Hotărâre privind aprobarea participării la proiectul “Sprijin la nivelul 
Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din 
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, 
regenerare urbană, centre de agrement / baze turistice (tabere școlare), 
infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu 
cu potențial turistic si infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 
variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură. “ 
 

319. 03.12.2021 Hotărâre privind reglementarea circulaţiei autovehiculelor pe unele drumuri 
publice de pe raza oraşului Anina 
 
 

320. 15.12.2021 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina pe anul 2021 
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321. 15.12.2021 Hotărâre privind aprobarea  suplimentării cuantumului burselor şcolare 

pentru semestrul  I  al anului școlar 2021-2022, pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat din orașul Anina 
 

322. 15.12.2021 Hotărâre privind aprobarea valorii investițiilor aferente orașului Anina și a 
participării Consiliului Local la cofinanțarea „Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, în 
perioada 2014-2020” 
 

323. 15.12.2021 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza „Studiu 
de fezabilitate” și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Caraș-Severin, în perioada 2014-2020” 
 

324. 15.12.2021 Hotărâre privind aprobarea „Planului anual de evoluție a tarifelor” conform 
rezultatelor Analizei cost-beneficiu pentru „Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, în 
perioada 2014-2020” 
 

325. 15.12.2021 Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului de 
colectare și transport deșeuri municipale zona 1 Reșița – orașul Anina, a 
atribuirii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale prin 
licitație publică și acordarea de mandat special domnului viceprimar, 
reprezentant în AGA ADI INTERCOM DEȘEURI de a vota 
 

326. 15.12.2021 Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Orașul Anina, a unui teren 
intravilan și a construcțiilor aferente, în suprafață de 52.197 mp, situat în 
orașul Anina, strada Ponor, nr.1, identificat prin CF 30393, nr. cadastral 297, 
nr. Top. 895/a/134....5/1/6/1/f/3/2 
                   
 

327. 22.12.2021 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina pe anul 2021 
 

328. 22.12.2021 Hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor necesare pentru achiziționarea 
și montarea unei centrale termice pentru Școala Gimnazială nr.2 Steierdorf 
din orașul Anina, județul Caraș-Severin 
 

329. 22.12.2021 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 
2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore, 
apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 
completările ulterioare și  a muncilor neremunerate în folosul comunităţii 
 


