
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 

 
M I N U T A  

şedinţei ordinare din data de 27.08.2020 a Consiliului Local al oraşului Anina 
 
 

               Din numărul total de 15 consilieri locali, sunt prezenţi la şedinţă 10 consilieri, şedinţa fiind legal 
constituită. 
               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.151/2020, privind aprobarea rectificării bugetului 
administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2020, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.152/2020, privind aprobarea Regulamentului de 
salubrizare al Județului Caraș – Severin, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.153/2020, privind aprobarea  participării la 
“PARTENERIATUL GAZ 2020 - ANINA-VALEA CARAŞULUI” pentru realizarea obiectivului de 
investiţii „INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PENTRU LOCALITĂŢILE 
DIN CADRUL PARTENERIATULUI GAZ 2020 - ANINA-VALEA CARAŞULUI”,  cu unanimitate de 
voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.154/2020,  privind aprobarea  Notei conceptuale si a Temei de 
proiectare pentru obiectivul de investitii „INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE 
PENTRU LOCALITĂŢILE DIN CADRUL PARTENERIATULUI GAZ 2020 - ANINA-VALEA 
CARAŞULUI”, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.155/2020, privind aprobarea  încheierii unui contract 
pentru realizarea studiului geotehnic pentru înfiinţare reţea de distribuţie gaz în Anina,  cu unanimitate de 
voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.156/2020, privind aprobarea  încheierii unui contract de 
servicii topografice pentru studiu topo profil transversal şi longitudinal pentru înfiinţare reţea de 
distribuţie gaz în Anina, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.157/2020, privind aprobarea  încheierii unui contract de 
servicii pentru realizare studiu de fezabilitate - pentru înfiinţare reţea de distribuţie gaz în Anina, cu 
unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.158/2020,  privind aprobarea  încheierii unui contract de 
servicii de consultanţă - pentru înfiinţare reţea de distribuţie gaz în Anina, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.159/2020,  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local 
Anina nr.132/30.07.2020 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., cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.160/2020,  privind  aprobarea dezmembrării unui teren din 
intravilanul oraşului Anina, situat în oraș Anina, str. Sfânta Varvara, nr.2B, identificat în C.F.nr.32354, 
nr.Cadastral 32354, având o suprafață totală de 554 mp, în trei loturi, în vederea înscrierii în Cartea 
Funciară, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.161/2020,  privind aprobarea  dezlipirii unui teren situat în  
intravilanul orașului Anina, zona Oraș Nou, în suprafaţă de 1.300 mp din CF nr.3 Steierdorf, 
nr.top.1183//33/a/1...1/1/5/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în favoarea orașului Anina, 
domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția nr.285, cu unanimitate de voturi 



• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.162/2020,  privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică 
a unui teren extravilan, în suprafață de 2.766 mp, situat în oraș Anina, str.Valea Vulpilor, F.N., cuprins în 
C.F. nr. 32359 Anina, nr. Cadastral 32359 şi a preţului de vânzare al acestuia, cu unanimitate de voturi 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.163/2020,  privind aprobarea vânzării directe a terenului 
aferent construcției, în suprafață de 381 mp, situat în oraș Anina, strada Libertății, F.N., cuprins în C.F. 
nr. 32353 Anina, nr. cadastral 32353, către domnul LĂZĂROI NICOLAE, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.164/2020, privind  aprobarea vânzării către Trișcă Liliana 
– titulară de contract de închirierere a locuinței situate în Orașul Anina, str. Sfânta Varvara, nr. 23, 
apartament nr. 2, , județul Caraș-Severin, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 
30550-C1 Anina,CF Individuală veche nr. 3042 Steierdorf ) număr cadastral  top. 
1163/53/238...a/1/1/b/72/ap. 2, în suprafață utilă de 16,45 mp, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.165/2020,   privind  aprobarea vânzării către Trișcă Rebeca 
– titulară de contract de închirierere a  locuinței situate în Orașul Anina, str. Sfânta Varvara, nr. 23, 
apartament nr. 1, județul Caraș-Severin, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 
30550-C1 Anina,CF Individuală veche nr. 3042 Steierdorf ) număr cadastral  top. 
1163/53/238...a/1/1/b/72/ap. 1, în suprafață utilă de 26,75 mp, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.166/2020,    privind aprobarea vânzării către Szavuly 
Ionela – Nuța – titulară de contract de închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, strada Cloșca, nr. 
14, apartament nr. 1, județul Caraș-Severin, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 
31052-C1 Anina, (CF Individuală veche nr. 3350 Steierdorf ) număr cadastral  top. 
1163/53/238/b/2/b/4/1/52/ap. 1,  în suprafață utilă de 73,86 mp, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.167/2020,   pentru aprobarea vânzării către Ciovnicu 
Romică – titular de contract de închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , 
strada Oraș Nou, bloc P7 , apartament nr. 9, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 
30169-C1 Anina, (CF Individuală veche nr. 3166 Steierdorf ) număr cadastral  top. 
1183/33/a...a/2/1/28/ap.9, cu suprafață utilă 56,78 mp, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.168/2020,   pentru aprobarea vânzării către Postelnicu 
Gheorghe – titular de contract de închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , 
strada Aleea Brazilor, bloc C14 , apartament nr. 9, locuință care este înscrisă în Carte Funciară 
Individuală nr. 30253-C1 Anina, (CF Individuală veche nr. 3154 Steierdorf ) număr cadastral  top. 
1183/33/a...a/2/1/16, cu suprafață utilă 47,00 mp, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.169/2020,  pentru aprobarea vânzării către Șerban Doru – 
titular de contract de închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , strada Oltului 
nr. 48 , apartament nr. 1, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 30469-C1- Anina, 
(CF Individuală veche nr. 2806 Steierdorf ) număr cadastral  top. 1163/53/238...1/1/1/b/25, cu suprafață 
utilă 67,42 mp, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.170/2020,  pentru aprobarea vânzării către Becica Dănuț – 
Vasile titular de contract de închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , strada 
Mihail Sadoveanu nr. 11 , apartament nr. 4, locuință care este înscrisă în Carte Funciară  Individuală 
veche nr. 2806 Steierdorf ) număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/b/1/.../a/1/1/b/12 cu suprafață utilă 
80,77 mp, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.171/2020,  pentru  pentru aprobarea vânzării către Iuhasz 
Marioara – titular de contract de închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , 
strada Cloșca  nr. 40 , apartament nr. 1, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală veche nr. 
3363 Steierdorf ) număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/b/4/1/65, cu suprafață utilă 82,71 mp, cu 
unanimitate de voturi. 



• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.172/2020,  pentru aprobarea vânzării către Chițescu Elena 
– titular de contract de închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , strada Valea 
Tereziei nr. 27 , apartament nr. 3, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 30469-C1 
Anina, (CF Individuală veche nr. 3193 Steierdorf ) număr cadastral  top. 1163/53/238...a/a/a/23, cu 
suprafață utilă 40,45 mp, cu unanimitate de voturi 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.173/2020,   pentru aprobarea vânzării către Mirea Vasile – 
titular de contract de închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada 
Minerului nr. 16, apartament nr. 1, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală veche nr. 
3234 Steierdorf ) număr cadastral  top. 1163/33/238/.../a/a/a/a/65, cu suprafață utilă de 61,76 mp, cu 
unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.174/2020,  privind aprobarea concesionării prin licitație 
publică cu strigare a imobilului teren, în suprafață de 4.500 mp, situat în oraș Anina, str.Horea, nr.1, 
identificat în C.F. nr.32350, Nr.Cadastral 32350 , cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.175/2020, privind aprobarea închirierii prin licitaţie 
publică a unei construcții din cadrul imobilului identificat în C.F. 31883- C2, nr.Cad.31883, în suprafaţă 
de 106 mp, situat în orașul Anina, str.Sfânta Varvara, nr.49, județul Caraș-Severin, din domeniul privat al 
orașului  , 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 Constantin HOANCĂ                           jr. Flavia-Roxana NEACȘU                    

 


