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M I N U T A  

şedinţei ordinară din data de 28.01.2021 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.1/2021, privind conferirea titlului de Cetăţean de 
Onoare al Oraşului Anina, domnului  doctor RAMBU NICOLAE, cu 13 voturi pentru, 1 abținere, 1 
împotriva; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.2/2021, privind aprobarea contului de execuție pe 
trimestrul I, anul 2020, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.3/2021, 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, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.4/2021, privind aprobare utilizare sume în anul 2021 
din excedentul anilor precedenti, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.5/2021, privind aprobarea  casării unor obiecte de 
inventar și mijloace fixe devenite disponibile, aflate în domeniul privat al orașului Anina, cu 
unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.6/2021, 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, cu unanimitate 
de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.7/2021, privind aprobarea achiziţionării unei 
Autoutilitare marca VOLKSWAGEN T4, necesară pentru deservirea U.A.T. Anina, cu 12 voturi 
pentru,5 abțineri; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.8/2021, privind aprobarea achiziţionării unei 
electropompe complet echipate pentru alimentarea cu apă potabilă a cartierului Brădet din Anina, cu 
unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.9/2021, privind aprobarea achiziționării unui 
microbuz de persoane pentru transportul public local, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.10/2021, privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Anina, pentru anul 
şcolar 2021 -  2022, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.11/2021, 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  , cu unanimitate de voturi; 



• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.12/2021,  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, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.13/2021,  privind reglementarea circulaţiei 
autovehiculelor pe unele străzi de pe raza oraşului Anina, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.14/2021, privind  aprobarea Programului Minimal de 
Lucrări pe anul 2021 finanţat din bugetul local şi din alte surse, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.15/2021, privind aprobarea Programului de 
Activităţi Cultural - Educativ – Sportive, care se vor desfăşura în anul 2021, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.16/2021, 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, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.17/2021, privind aprobarea scutirii de la plata 
chiriilor locuinţelor sociale, pentru familiile beneficiare de ajutor social de pe raza oraşului Anina, pe 
anul 2021, cu unanimiatte de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.18/2021, privind aprobarea modificării Organigramei 
și a Statului de Funcții al Direcției de Asistență Socială, cu 14 voturi pentru, 1 abțineere; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.19/2021, pentru aprobarea numirii domnului 
BADEA IOAN,  Director al  ”Clubul  Sportiv  Orășenesc Anina”, persoană juridică de drept public, în 
subordinea consiliului local, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.20/2021, pentru înlocuirea persoanei care va 
reprezenta Consiliul Local Oraş Anina în cadrul Asociaţiei „Munţii Aninei”, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.21/2021, pentru  stabilirea perimetrului de îngropare 
a cadavrelor de animale, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.22/2021, 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, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.23/2021, 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, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.24/2021,  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, cu 
unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.25/2021, 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, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.26/2021, 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, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.27/2021, pentru aprobarea Raportului  privind 
Monitorizarea depozitului închis de deșeuri  din orașul Anina, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.28/2021, 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, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.29/2021, 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, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.30/2021, 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, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.31/2021, 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, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.32/2021, 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  (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, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.33/2021, 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, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.34/2021, 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, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.35/2021, 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, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.36/2021, privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru ședințele Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Februarie, Martie, Aprilie anul 2021, 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                    

 


