
 
ROMÂNIA                                                                                                   
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN                                                                    
ORAŞUL ANINA                                                                                  
PRIMAR    

D I S P O Z I Ţ I E  
                              privind convocarea  Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa ordinară 

din data de 30.03.2021, ora 1400 
 
          Primarul oraşului Anina. 

Având în vedere Ordinul nr.503/02.11.2020, emis de Prefectul județului Caraș-Severin, privind 
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al orașului Anina, județul 
Caraș-Severin. 

Ținând cont de Dispoziția primarului orașului Anina nr.32/28.01.2021 privind delegarea 
exercitării atribuțiilor funcției publice de secretar general al U.A.T. Oraș Anina, d-nei Nițică Marcela, 
inspector în cadrul S.P.C.L.E.P. Anina, aflat în subordinea Consiliului Local al orașului Anina. 

Văzând referatul d-nei p.secretar general al orașului Anina nr.3.244 / 24.03.2021, privind 
emiterea unei dispoziții de convocare a  Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa ordinară. 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.184/19.11.2020 privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Anina. 
          În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin.1, lit.a), alin.2, alin.5, alin.7, 
art.135, art.155, alin.1, lit. b), coroborat cu alin.3, lit. b), art. 196, alin. (1), lit. a) și art.197, alin.1 ale   
Ordonanței de Urgență. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 
                                                                             D I S P U N: 

 
Art.1. Se convoacă Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa ordinară din data de 

30.03.2021, ora 1400, care va avea loc la sediul U.A.T. ORAȘ  ANINA, situat în oraș Anina, strada 
Mathias Hammer, nr.2, județul Caraș-Severin.  

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prevăzut în Anexa, care face parte 
integranta din prezenta dispoziție. 
           Art.3. Materialele prevăzute în Anexă, vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format 
electronic prin e-mail și pot fi studiate, în format letric, la biroul secretarului general al orașului Anina.  

Art.4. Materialele menționate în Anexă se transmit spre avizare:  
 

I.    Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii şi comerţ; 

II. Comisia pentru amenajarea teritorială şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, 
administraţie publică locală, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură; 

III. Comisia juridică, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţile cetăţeneşti, sport şi agreement. 
 

Art.5. Comisiile de specialitate ale Consiliului Local au posibilitatea să formuleze și să depună 
amendamente asupra proiectelor de hotărâri.  
           Art.6. Secretarul general al orașului Anina, prin intermediul Compartimentului de Administrație 
Publică Locală, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.   

 
                                                               PRIMAR                                                    
                                                  ing. Gheorghe ROMÂNU                                                 

            
 

                                                                                        Contrasemnează pentru legalitate                                                                  
                                                                                           p. Secretar general 
                                                                                              Marcela NIȚICĂ 

ANINA: 24.03.2021 
NR. 104 



 
Anexă la Dispoziția Nr.104 / 24.03.2021 

 
Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare din  data de 30.03.2021, este următorul: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor obiecte de inventar și mijloace fixe devenite 

disponibile, aflate în domeniul privat al orașului Anina; 
inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU                                                                               

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii procedurii de insolvență a S.C.  
ANTREPRIZA STEIER SRL;          

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU                                                                               
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale datorate la bugetul local al 

orașului Anina, de către SC TOMINI TRADING SRL; 
                                                                          inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU                                                                               

4. Proiect de 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; 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
5. Proiect de 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; 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor funerare prestate de către Serviciul Local de 

Utilități Publice a orașului Anina; 
inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prestaţiilor (cu materialele puse la dispoziţie de către 
utilizator) de execuţie „Construcţii funerare”; 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui Capac Frigorific Mortuar pentru 

desfășurarea activității de servicii funerare efectuată de către Serviciului Local de Utilități Publice 
Anina; 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
9. Proiect de 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 ”; 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
10. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  Regulamentului de acordare a burselor şcolare pentru 

elevii din învățământul preuniversitar de stat din orașul Anina; 
                                                             inițiator: Consilier local – Ovidiu-Tudor ANDRONESCU 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării şi utilizării sistemului de supraveghere video 

IP, la Biserica Catolică din orașul Anina;     
                                                                   inițiator: Consilier local – Alin-Nicolae WALDKOHR 

  
12. Proiect de hotărâre de aprobare a cererii domnului CRĂINICEANU MIHAI, privind 

solicitarea emiterii certificatului de urbanism în scopul  autorizării lucrărilor de construcție 
extindere casă și construire capelă cu cavou familial pe proprietatea privată a susnumitului, situată 
în orașul Anina, strada Buhui, nr.3, județul Caraș-Severin, identificat în C.F. nr.30527, nr.Cadastral 
30527 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU                   
13. Proiect de 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;   

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
14. Proiect de 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; 



 
inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

15. Proiect de 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; 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
16. Proiect de 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; 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren 

intravilan, în suprafață de 185 mp, aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș 
Anina, strada Sfânta Varvara, nr.2B, cuprins în C.F. nr. 32387 Anina, nr. cadastral 32387 şi a 
preţului de vânzare al acestuia; 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
18. Proiect de 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; 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
19. Proiect de 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; 

                                                                                inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
20. Proiect de 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;         

                                                                             inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
21. Proiect de 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;                                          

                                                                                inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
22. Proiect de 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; 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

23. Proiect de 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; 

                                                                                inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
24. Proiect de 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; 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
25. Proiect de 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; 

                                                                                      inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU      
26. Proiect de 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; 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU  
27. Proiect de 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; 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU  
28. Proiect de 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; 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU  
29. Proiect de 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; 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU  
30. Proiect de 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; 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU  
 31. Proiect de 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; 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU  
32. Proiect de 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; 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU  
33. Proiect de 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; 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU  
34. Proiect de 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; 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU  
35. Proiect de 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; 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU  
36. Proiect de 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; 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU  



37. Proiect de 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-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. 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU  
38. 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; 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU  
39. 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; 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU  
40. 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; 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU  
41. 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; 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU  
42. 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; 

inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU  
       43.  Diverse.           
                                                       PRIMAR                                                    
                                           ing. Gheorghe ROMÂNU                                                                                                                               
 
 
 

                                                                                      Contrasemnează pentru legalitate                                                                  
                                                                                      p. Secretar general 
                                                                                      Marcela NIȚICĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


