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M I N U T A  

şedinţei extraordinare din data de 22.12.2020 a Consiliului Local al oraşului Anina 
 
 

      Din numărul total de 15  consilieri locali, sunt prezenţi la şedinţă 15 consilieri, şedinţa fiind legal 
constituită. 
               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.197/2020, privind aprobarea Regulamentului pentru 
acordarea titlului de ,,Cetățean de onoare” al orașului Anina, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.198/2020, privind conferirea titlului de Cetăţean de 
Onoare al Oraşului Anina, domnului  MUNTEANU ALIN, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.199/2020, privind conferirea titlului de Cetăţean de 
Onoare al Oraşului Anina, domnului  MOSOROCEANU CRISTIAN-LIVIU, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.200/2020, privind aprobarea rectificării bugetului 
administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2020, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.201/2020, pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 
178/10.11.200  privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local oraş Anina, judeţul 
Caraş-Severin, pe domenii de activitate, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.202/2020, privind aprobarea completării obiectului 
de activitate și a regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Local de Utilități Publice ( 
SLUP) al orașului Anina, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.203./2020, privind numirea unui reprezentant pentru 
Asociația Generală a Acționarilor  în cadrul „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ „INTERCOM  DEŞEURI” CARAŞ – SEVERIN, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.204/2020, privind desemnarea unui reprezentant al 
Consiliului Local oraş Anina care să facă parte din Comisia de autorizare şi desfăşurare a activităţilor 
comerciale pe raza oraşului Anina, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.205/2020, privind desemnarea unui reprezentant al 
Consiliului Local oraş Anina în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.AQUACARAŞ S.A, cu 
unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.206/2020, privind aprobarea modificării 
componenței Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de la nivelul U.A.T. Oraș Anina, cu 
unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.207/2020, privind aprobarea trecerii din domeniul 
public în domeniul privat al oraşului Anina, a unui teren  în suprafaţă de 1.300 mp, cuprins în C.F. nr. 
32366, Nr.Cadastral 32366, situat în oraşul Anina, zona Oraș Nou, cu 14 voturi pentru și 1 abținere; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.208/2020,  privind aprobarea trecerii din domeniul 
public în domeniul privat al oraşului Anina, a unui teren  în suprafaţă de 6.300 mp, cuprins în C.F. nr. 
32361, Nr.Cadastral 32361, situat în oraşul Anina, zona Crivina, 9 voturi pentru și 6 abțineri; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.209/2020,  privind aprobarea trecerii din domeniul 
public în domeniul privat al oraşului Anina, a unui teren  în suprafaţă de 4.900 mp, cuprins în C.F. nr. 
32365, Nr.Cadastral 32365, situat în oraşul Anina, zona Crivina, 9 voturi pentru și 6 abțineri; 



• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.210/2020, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Fâneață în extravilan – zona Galerie Colonie ”, în suprafaţă de 135.602 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 251-1,3 ha plus poziția 317-12,26 ha, cu 9 voturi 
pentru și 6 abțineri; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.211/2020, privind aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Teren intravilan  și extravilan - Str. Valea Vulpilor F.N. ”, în suprafaţă de 3.900 mp ( 689 mp în 
intravilan și 3.211 mp în 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 281,cu 9 voturi pentru și 6 abțineri; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.212/2020, privind neexercitarea de către orașul 
Anina, prin Consiliul Local Anina, a dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric „ 
Colonia minieră Steierdorf „  situat în orașul Anina, str.Colonia I – A, nr.82, județul Caraș-Severin,cu 10 
voturi pentru și 5 abțineri; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.213/2020, privind aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică a unui teren intravilan, în suprafață de 144 mp, situat în oraș Anina, strada Aurora, F.N., cuprins 
în C.F. nr. 32381 Anina, nr. Topografic 40/a/1/b şi a preţului de vânzare al acestuia, cu unanimiatte de 
voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.214/2020, privind aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică a unui teren intravilan, în suprafață de 259 mp, situat în oraș Anina, strada Caraiman, F.N., 
cuprins în C.F. nr. 32380 Anina, nr. Cadastral 32380 şi a preţului de vânzare al acestuia, cu unanimitate 
de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.215/2020, pentru aprobarea vânzării către Angheluș 
Eugen, titular de contract de închiriere a locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada 
Oraș Nou, bloc P 5, apartament nr. 2, locuință care este înscrisă în Cartea Funciară  Individuală nr. 
31002-C1-U2  Anina, (CF individuală veche nr. 3164/2 Steierdorf ) număr cadastral top. 
1183/33/a...a/2/1/26/ap.2, cu suprafață utilă 53,73 mp, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.216/2020, pentru deschiderea unei noi coli 
(deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament 
nr. 409”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu 60 apartamente, clădire localizată  în Orașul Anina, 
județul Caraș-Severin, strada Aleea Pinilor, clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea 
Funciară Colectivă nouă nr 30276  Anina, (CF colectivă veche nr. 3156  Steierdorf ) cu număr cadastral  
top. 1183/53/a...a/2/1/18. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 409” face parte din 
domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.217/2020, pentru  deschiderea unei Coli noi pentru 
locuința (apartamentul) nr. 2 sub denumirea de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în 
Cartea Funciară  Colectivă  nr. 30428 Anina, (CF Colectivă veche nr. 3160 Steierdorf ) număr cadastral  
top. 1183/53/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, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.218/2020, pentru  deschiderea unei noi Coli pentru 
apartamentul nr. 2 sub denumirea de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Cartea 
Funciară Colectivă nouă nr. 31438 Anina 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. 2 este domeniu privat al 
Statului Român,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu două apartamente situată în 
Orașul Anina , județul  Caraș - Severin, strada Mathias Hammer (fostă strada Muncii), nr. 34, cu 
unanimitate de voturi. 



• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.219/2020, 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,  județul Caraș-Severin, Oraș Nou,  Bl. P1, clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în C.F 
colectivă nouă 30428 Anina, (C.F colectivă veche nr. 3160 Steierdorf), număr cadastral  top. 
1183/53/a/1...a/2/1/22. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 14” face parte din 
domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.220/2020,  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 localizată  în Orașul Anina, județul 
Caraș-Severin, strada Horia nr. 10, clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară 
Colectivă nouă nr 31392  Anina, (CF colectivă veche nr. 3307  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 
1163/53/238...4/1/7. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 2” face parte din domeniul 
privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.221/2020, pentru aprobarea vânzării către Apetrei 
Cristian - Ioan, titular de contract de închiriere a  locuinței situată în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin, strada Aleea Brazilor, bloc C 14, apartament nr. 1, locuință care este înscrisă în Cartea Funciară  
Individuală nr. 30253-C1-U4  Anina, (CF individulă veche nr. 3154/1 Steierdorf )număr cadastral 
top.1183/33/a...a/2/1/16/ap.1,locuință din domeniul privat al Statului Român cu suprafață totală utilă de 
54,53 mp, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.222/2020, privind aprobarea modificării 
Organigramei și a Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al primarului Oraşului Anina, cu 
unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.223/2020, privind aprobarea modificării 
Organigramei și a Statului de Funcţii ale Serviciului Local de Utilități Publice ( SLUP)  Anina, cu 
unanimitate de voturi. 
 

În conformitate cu dispoziţiile art.10 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va publica la sediul Primăriei oraşului 
Anina şi pe site-ul primăriei. 

 
                     Preşedinte,                                                     p .Secretar general, 
          Consilier Ioan BURCAȘ                                  jr. Flavia-Roxana NEACȘU                    

 


