
ROMÂNIA                                                                                                    Avizează pentru legalitate                                                                                          
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN                                                                        p. Secretar general                                                           
ORAŞUL ANINA                                                                                         jr. Flavia-Roxana NEACȘU                                                                                                                                                                                                                                             
P R I M A R                                                                     
 
            

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

din data de  30.07.2020, ora 14 00 
 
 

          Primarul oraşului Anina. 
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Anina nr.54/26.03.2020 privind completarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Anina, aprobat în anexa nr.1 
la HCL nr.136/29.10.2019. 
          În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), lit.a), 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. b) și art.197, alin.1 ale   
Ordonanței de Urgență. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, modificat și completat, 
 

                                                                   D I S P U N E: 
 

Art.1. Se convoacă Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa ordinară din data de 
30.07.2020, ora 14 00, care va avea loc la sediul PRIMĂRIEI ORAȘULUI  ANINA, situat în oraș 
Anina, strada Mathias Hammer, nr.2.  
 
         Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul II 
al anului 2020 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 
orașului Anina pe anul 2020; 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de închiriere a mașinilor și utilajelor din dotarea 
Primăriei orașului Anina pe anul 2020; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2020 către ASOCIAŢIA DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, INTERCOM DEȘEURI CARAȘ - SEVERIN”; 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantități de 4 mc/persoană, lemn de 
foc, pentru încălzirea locuințelor, unui număr de 4 persoane, văduve de veterani de război din orașul 
Anina, județul Caraș-Severin; 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tăierii cantităţii de 150 m.c. material lemnos din 
„TRUPUL DE PĂŞUNE IZVARNA”, în vederea asigurării cantităţii de lemn de foc pentru iarnă necesară 
Primăriei şi instituţiilor subordonate acesteia de pe raza oraşului Anina;     

8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul Local Anina, a 
dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului parte din Ansamblul 5 case duble, azi locuințe, situat în 
orașul Anina, str.Colonia Roșie 2, 4, 6, 8, 10, județul Caraș-Severin; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea NOMENCLATORULUI STRADAL; 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu oneros, a dreptului de superficie asupra 

terenului în suprafață de 4.500 mp, identificat în C.F. nr. 32350 Anina, nr. cadastral 32350, situat 
administrativ în orașul Anina, str.Horea, nr.1, județul Caraș -Severin, în favoarea S.C. MAAV OPTIMAL 
S.R.L. 

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în intravilan și extravilan 
– zona Hildegard ”, în suprafaţă de (5.412 mp + 976 mp) intravilan și 16.612 mp extravilan din CF nr. 
2242 Steierdorf, 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 nr.297; 



12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Fâneață în extravilan – zona 
Crivina ”, în suprafaţă de 4.900 mp din CF nr. 2242 Steierdorf, 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 nr.314; 

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Fâneață în extravilan – zona 
Crivina ”, în suprafaţă de 6.300 mp din CF nr. 2242 Steierdorf, 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 nr.280; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren extravilan, în 
suprafaţă de 14.000 mp, situat în orașul Anina, zona Puțul V, cuprins în C.F.nr.32328 , nr.cadastral 32328 
din domeniul public al orașului Anina;  

15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan, în 
suprafață de 3.659 mp, situat în oraș Anina, zona Orașul Nou, cuprins în C.F. nr. 32309 Anina, nr. 
Cadastral 32309 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării directe a terenului aferent imobilului, în 
suprafață de 330 mp, situat în oraș Anina, strada Mathias Hammer, nr.2A, cuprins în C.F. nr. 32313 Anina, 
nr. cadastral 32313, către Biserica Creștină Baptistă „SPERANȚA”; 

17. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi Coli în Cartea Funciară nr. vechi 2806 
Steierdorf),  nr. cadastral  top 1163/53/238...1/1/1/b/25, din domeniul privat al Statului Român, apartament 
ce face parte din clădirea rezidențială cu două apartamente situată în Anina, str. Oltului, nr. 48, județul 
Caraș – Severin; 

18. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 4 sub denumirea 
de    Carte Funciară individuală, deschidere de efectuat  în Carte Funciară Colectivă nr. 2983 Steierdorf), 
număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/b/1/.../a/1/1/b/12, apartamentul nr. 4 este domeniu privat al Statului 
Român,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu patru apartamente situată în Orașul Anina, 
județul Caraș - Severin, strada M. Sadoveanu, nr. 11; 

19. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub denumirea 
de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Carte Funciară Colectivă nr. 3363 Steierdorf, 
număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/b/4/1/65, apartamentul nr. 1 este domeniu privat al Statului Roman,  
apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu două apartamente situată în Orașul Anina, județul 
Caraș - Severin,  strada Cloșca, nr. 40; 

20. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub denumirea 
de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Carte Funciară Colectivă nouă nr. 31052 Anina 
(nr. CF colectivă veche 3350 Steierdorf), nr. cadastral  top 1163/53/238/b/2/b/4/1/52, apartamentul nr. 1 
este domeniu privat al Statului Roman,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu două 
apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș - Severin , strada , strada Cloșca, nr. 14; 

21. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 3 sub denumirea 
de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Carte Funciară Colectivă nr. 30469  Anina, (nr. 
CF colectivă veche nr. 3193 Steierdorf,  număr cadastral  top. 1163/53/238...a/a/a/23,  apartamentul nr. 3 
este domeniu privat al Statului Român,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu trei 
apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș - Severin, strada Valea Tereziei, nr. 27;  

22. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub denumirea 
de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Cartea Funciară Colectivă nouă nr. 31648 Anina 
(CF  Colectivă veche nr. 2842 Steierdorf, număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/.../a/1/1/1/1/1/1/61,  
apartamentul nr. 1 este domeniu privat al Statului Român, apartament ce face parte din clădirea rezidențială 
cu două apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș - Severin,  strada M. Hammer (fostă strada 
Muncii), nr. 38; 

23. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub denumirea 
de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Carte Funciară Colectivă nr. 3234 Steierdorf, 
număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/b/4/1/65, apartamentul nr. 1 este domeniu privat al Statului Român,  
apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu trei apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș 
- Severin, strada Minerului, nr. 16; 

24. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub denumirea 
de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat în Cartea Funciară Colectivă nouă nr. 30330 (CF 
Colectivă veche nr. 3286 Steierdorf), număr cadastral  top. 1183/31/b/37/...//1/1/1/69, apartamentul nr. 1 



este domeniu privat al Statului Român,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu două 
apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș - Severin, strada V. Alecsandri, nr. 18; 

25. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub denumirea 
de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Cartea Funciară  Colectivă veche nr. 2840 
Steierdorf) , număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/.../a/1/1/1/1/1/1/59, apartamentul nr. 1 este domeniu 
privat al Statului Român,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu două apartamente situată în 
Orașul Anina, județul Caraș - Severin,  strada M. Hammer (fostă strada Muncii), nr. 34; 

26. Diverse. 
 
       Art.2. Materialele prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic și 
pot fi studiate, în format letric, la biroul secretarului general al orașului Anina.  
       Art.3. În preambulul proiectelor de hotărâri, prevăzute la art. 1 sunt indicate Comisiile de specialitate 
la care acestea au fost trimise spre avizare.  
       Art.4. În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali 
au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.  
       Art.5. Secretarul general al orașului Anina, prin intermediul Compartimentului de Administrație 
Publică Locală, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.   
    
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

ing.Gheorghe ROMÂNU 
                                                                                                             
ANINA LA: 24.07.2020 
NR. 235 
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       JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN                                                                       
       ORAȘUL 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  30.07.2020, ora 14 00 
 
 

          Primarul oraşului Anina. 
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Anina nr.54/26.03.2020 privind completarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Anina, aprobat în anexa nr.1 
la HCL nr.136/29.10.2019. 
          În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), lit.a), 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. b) și art.197, alin.1 ale   
Ordonanței de Urgență. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, modificat și completat, 
 

                                                                   D I S P U N E: 
 

Art.1. Se convoacă Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa ordinară din data de 
30.07.2020, ora 14 00, care va avea loc la sediul PRIMĂRIEI ORAȘULUI  ANINA, situat în oraș 
Anina, strada Mathias Hammer, nr.2.  
 
         Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul: 
 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul II 
al anului 2020 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 
orașului Anina pe anul 2020; 

29. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de închiriere a mașinilor și utilajelor din dotarea 
Primăriei orașului Anina pe anul 2020; 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2020 către ASOCIAŢIA DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, INTERCOM DEȘEURI CARAȘ - SEVERIN”; 

31. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantități de 4 mc/persoană, lemn de 
foc, pentru încălzirea locuințelor, unui număr de 4 persoane, văduve de veterani de război din orașul 
Anina, județul Caraș-Severin; 

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

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea tăierii cantităţii de 150 m.c. material lemnos din 
„TRUPUL DE PĂŞUNE IZVARNA”, în vederea asigurării cantităţii de lemn de foc pentru iarnă necesară 
Primăriei şi instituţiilor subordonate acesteia de pe raza oraşului Anina;     

34. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul Local Anina, a 
dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului parte din Ansamblul 5 case duble, azi locuințe, situat în 
orașul Anina, str.Colonia Roșie 2, 4, 6, 8, 10, județul Caraș-Severin; 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea NOMENCLATORULUI STRADAL; 
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu oneros, a dreptului de superficie asupra 

terenului în suprafață de 4.500 mp, identificat în C.F. nr. 32350 Anina, nr. cadastral 32350, situat 
administrativ în orașul Anina, str.Horea, nr.1, județul Caraș -Severin, în favoarea S.C. MAAV OPTIMAL 
S.R.L. 

37. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în intravilan și extravilan 
– zona Hildegard ”, în suprafaţă de (5.412 mp + 976 mp) intravilan și 16.612 mp extravilan din CF nr. 
2242 Steierdorf, 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 nr.297; 



38. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Fâneață în extravilan – zona 
Crivina ”, în suprafaţă de 4.900 mp din CF nr. 2242 Steierdorf, 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 nr.314; 

39. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Fâneață în extravilan – zona 
Crivina ”, în suprafaţă de 6.300 mp din CF nr. 2242 Steierdorf, 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 nr.280; 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren extravilan, în 
suprafaţă de 14.000 mp, situat în orașul Anina, zona Puțul V, cuprins în C.F.nr.32328 , nr.cadastral 32328 
din domeniul public al orașului Anina;  

41. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan, în 
suprafață de 3.659 mp, situat în oraș Anina, zona Orașul Nou, cuprins în C.F. nr. 32309 Anina, nr. 
Cadastral 32309 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

42. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării directe a terenului aferent imobilului, în 
suprafață de 330 mp, situat în oraș Anina, strada Mathias Hammer, nr.2A, cuprins în C.F. nr. 32313 Anina, 
nr. cadastral 32313, către Biserica Creștină Baptistă „SPERANȚA”; 

43. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi Coli în Cartea Funciară nr. vechi 2806 
Steierdorf),  nr. cadastral  top 1163/53/238...1/1/1/b/25, din domeniul privat al Statului Român, apartament 
ce face parte din clădirea rezidențială cu două apartamente situată în Anina, str. Oltului, nr. 48, județul 
Caraș – Severin; 

44. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 4 sub denumirea 
de    Carte Funciară individuală, deschidere de efectuat  în Carte Funciară Colectivă nr. 2983 Steierdorf), 
număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/b/1/.../a/1/1/b/12, apartamentul nr. 4 este domeniu privat al Statului 
Român,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu patru apartamente situată în Orașul Anina, 
județul Caraș - Severin, strada M. Sadoveanu, nr. 11; 

45. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub denumirea 
de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Carte Funciară Colectivă nr. 3363 Steierdorf, 
număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/b/4/1/65, apartamentul nr. 1 este domeniu privat al Statului Roman,  
apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu două apartamente situată în Orașul Anina, județul 
Caraș - Severin,  strada Cloșca, nr. 40; 

46. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub denumirea 
de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Carte Funciară Colectivă nouă nr. 31052 Anina 
(nr. CF colectivă veche 3350 Steierdorf), nr. cadastral  top 1163/53/238/b/2/b/4/1/52, apartamentul nr. 1 
este domeniu privat al Statului Roman,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu două 
apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș - Severin , strada , strada Cloșca, nr. 14; 

47. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 3 sub denumirea 
de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Carte Funciară Colectivă nr. 30469  Anina, (nr. 
CF colectivă veche nr. 3193 Steierdorf,  număr cadastral  top. 1163/53/238...a/a/a/23,  apartamentul nr. 3 
este domeniu privat al Statului Român,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu trei 
apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș - Severin, strada Valea Tereziei, nr. 27;  

48. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub denumirea 
de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Cartea Funciară Colectivă nouă nr. 31648 Anina 
(CF  Colectivă veche nr. 2842 Steierdorf, număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/.../a/1/1/1/1/1/1/61,  
apartamentul nr. 1 este domeniu privat al Statului Român, apartament ce face parte din clădirea rezidențială 
cu două apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș - Severin,  strada M. Hammer (fostă strada 
Muncii), nr. 38; 

49. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub denumirea 
de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Carte Funciară Colectivă nr. 3234 Steierdorf, 
număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/b/4/1/65, apartamentul nr. 1 este domeniu privat al Statului Român,  
apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu trei apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș 
- Severin, strada Minerului, nr. 16; 

50. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub denumirea 
de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat în Cartea Funciară Colectivă nouă nr. 30330 (CF 
Colectivă veche nr. 3286 Steierdorf), număr cadastral  top. 1183/31/b/37/...//1/1/1/69, apartamentul nr. 1 



este domeniu privat al Statului Român,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu două 
apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș - Severin, strada V. Alecsandri, nr. 18; 

51. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub denumirea 
de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Cartea Funciară  Colectivă veche nr. 2840 
Steierdorf) , număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/.../a/1/1/1/1/1/1/59, apartamentul nr. 1 este domeniu 
privat al Statului Român,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu două apartamente situată în 
Orașul Anina, județul Caraș - Severin,  strada M. Hammer (fostă strada Muncii), nr. 34; 

52. Diverse. 
 
       Art.2. Materialele prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic și 
pot fi studiate, în format letric, la biroul secretarului general al orașului Anina.  
       Art.3. În preambulul proiectelor de hotărâri, prevăzute la art. 1 sunt indicate Comisiile de specialitate 
la care acestea au fost trimise spre avizare.  
       Art.4. În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali 
au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.  
       Art.5. Secretarul general al orașului Anina, prin intermediul Compartimentului de Administrație 
Publică Locală, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.   
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Nr.6.719 / 24.07.2020                                                                                APROBAT,   
                                                                                                                      PRIMAR,                   
                                                                                                      ing.ROMÂNU GHEORGHE 
 
 

R E F E R A T 
cu privire la emiterea unei dispoziții privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Anina, în 

şedinţa ordinară din data de 30.07.2020, ora 1400 

 
 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Anina nr.54/26.03.2020 privind completarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Anina, aprobat în anexa nr.1 
la HCL nr.136/29.10.2019. 
          În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), lit.a), art. 134, alin.1, lit.a), alin.2, alin.5, ali.7, 
art.135, art.155, ali.1, lit. b), coroborat cu alin.3, lit. b), art. 196, alin. (1), lit. b) și art.197, alin.1 ale   
Ordonanței de Urgență. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, modificat și completat, 

Propun emiterea unei dispoziţii privind convocarea Consiliului Local al orașului Anina în şedinţă 
ordinară în data de 30.07.2020, ora 14,00 cu următoarea ordine de zi: 
 
         Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul II 
al anului 2020 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 
orașului Anina pe anul 2020; 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de închiriere a mașinilor și utilajelor din dotarea 
Primăriei orașului Anina pe anul 2020; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2020 către ASOCIAŢIA DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, INTERCOM DEȘEURI CARAȘ - SEVERIN”; 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantități de 4 mc/persoană, lemn de 
foc, pentru încălzirea locuințelor, unui număr de 4 persoane, văduve de veterani de război din orașul 
Anina, județul Caraș-Severin; 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tăierii cantităţii de 150 m.c. material lemnos din 
„TRUPUL DE PĂŞUNE IZVARNA”, în vederea asigurării cantităţii de lemn de foc pentru iarnă necesară 
Primăriei şi instituţiilor subordonate acesteia de pe raza oraşului Anina;     

8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul Local Anina, a 
dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului parte din Ansamblul 5 case duble, azi locuințe, situat în 
orașul Anina, str.Colonia Roșie 2, 4, 6, 8, 10, județul Caraș-Severin; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea NOMENCLATORULUI STRADAL; 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu oneros, a dreptului de superficie asupra 

terenului în suprafață de 4.500 mp, identificat în C.F. nr. 32350 Anina, nr. cadastral 32350, situat 
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administrativ în orașul Anina, str.Horea, nr.1, județul Caraș -Severin, în favoarea S.C. MAAV OPTIMAL 
S.R.L. 

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în intravilan și extravilan 
– zona Hildegard ”, în suprafaţă de (5.412 mp + 976 mp) intravilan și 16.612 mp extravilan din CF nr. 
2242 Steierdorf, 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 nr.297; 

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Fâneață în extravilan – zona 
Crivina ”, în suprafaţă de 4.900 mp din CF nr. 2242 Steierdorf, 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 nr.314; 

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Fâneață în extravilan – zona 
Crivina ”, în suprafaţă de 6.300 mp din CF nr. 2242 Steierdorf, 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 nr.280; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren extravilan, în 
suprafaţă de 14.000 mp, situat în orașul Anina, zona Puțul V, cuprins în C.F.nr.32328 , nr.cadastral 32328 
din domeniul public al orașului Anina;  

15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan, în 
suprafață de 3.659 mp, situat în oraș Anina, zona Orașul Nou, cuprins în C.F. nr. 32309 Anina, nr. 
Cadastral 32309 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării directe a terenului aferent imobilului, în 
suprafață de 330 mp, situat în oraș Anina, strada Mathias Hammer, nr.2A, cuprins în C.F. nr. 32313 Anina, 
nr. cadastral 32313, către Biserica Creștină Baptistă „SPERANȚA”; 

17. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi Coli în Cartea Funciară nr. vechi 2806 
Steierdorf),  nr. cadastral  top 1163/53/238...1/1/1/b/25, din domeniul privat al Statului Român, apartament 
ce face parte din clădirea rezidențială cu două apartamente situată în Anina, str. Oltului, nr. 48, județul 
Caraș – Severin; 

18. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 4 sub denumirea 
de    Carte Funciară individuală, deschidere de efectuat  în Carte Funciară Colectivă nr. 2983 Steierdorf), 
număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/b/1/.../a/1/1/b/12, apartamentul nr. 4 este domeniu privat al Statului 
Român,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu patru apartamente situată în Orașul Anina, 
județul Caraș - Severin, strada M. Sadoveanu, nr. 11; 

19. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub denumirea 
de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Carte Funciară Colectivă nr. 3363 Steierdorf, 
număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/b/4/1/65, apartamentul nr. 1 este domeniu privat al Statului Roman,  
apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu două apartamente situată în Orașul Anina, județul 
Caraș - Severin,  strada Cloșca, nr. 40; 

20. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub denumirea 
de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Carte Funciară Colectivă nouă nr. 31052 Anina 
(nr. CF colectivă veche 3350 Steierdorf), nr. cadastral  top 1163/53/238/b/2/b/4/1/52, apartamentul nr. 1 
este domeniu privat al Statului Roman,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu două 
apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș - Severin , strada , strada Cloșca, nr. 14; 

21. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 3 sub denumirea 
de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Carte Funciară Colectivă nr. 30469  Anina, (nr. 
CF colectivă veche nr. 3193 Steierdorf,  număr cadastral  top. 1163/53/238...a/a/a/23,  apartamentul nr. 3 
este domeniu privat al Statului Român,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu trei 
apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș - Severin, strada Valea Tereziei, nr. 27;  

22. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub denumirea 
de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Cartea Funciară Colectivă nouă nr. 31648 Anina 
(CF  Colectivă veche nr. 2842 Steierdorf, număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/.../a/1/1/1/1/1/1/61,  
apartamentul nr. 1 este domeniu privat al Statului Român, apartament ce face parte din clădirea rezidențială 
cu două apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș - Severin,  strada M. Hammer (fostă strada 
Muncii), nr. 38; 

23. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub denumirea 
de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Carte Funciară Colectivă nr. 3234 Steierdorf, 



număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/b/4/1/65, apartamentul nr. 1 este domeniu privat al Statului Român,  
apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu trei apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș 
- Severin, strada Minerului, nr. 16; 

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

25. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub denumirea 
de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Cartea Funciară  Colectivă veche nr. 2840 
Steierdorf) , număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/.../a/1/1/1/1/1/1/59, apartamentul nr. 1 este domeniu 
privat al Statului Român,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu două apartamente situată în 
Orașul Anina, județul Caraș - Severin,  strada M. Hammer (fostă strada Muncii), nr. 34; 

26. Diverse. 
 
                                                                                                                    Întocmit  
                                                                                                p. Secretar general 
                                                                                      jr. FLAVIA-ROXANA NEACȘU 
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