
 

M I N U T A  
şedinţei ordinare din data de 29.04.2020 a Consiliului Local al oraşului Anina 

 
 
               Din numărul total de 15  consilieri locali, conform H.C.L. nr.54/26.03.2020 privind completarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionarea Consiliului Local al Oraşului Anina, aprobat în anexa nr.1 la HCL 
nr.136/29.10.2019 și-au exprimat punctul de vedere prin mijloace electronice privind Proiectele de hotărâre de pe 
ordinea de zi, 15 consilieri, şedinţa fiind legal constituită.  
               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.65/2020, privind aprobarea contului de încheiere a 
exerciţiului bugetar pe trimestrul I al anului 2020, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.66/2020, privind aprobarea rectificării bugetului 
administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2020, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.67/2020, privind  transformarea funcției publice de execuție, 
vacantă, de referent din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Anina, 
aflată în subordinea Consiliului Local al Oraşului Anina, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.68/2020,  privind aprobarea modificării Organigramei și a 
Statului de Funcții al Direcției de Asistență Socială, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.69/2020, privind  aprobarea Regulamentului de Ordine 
Interioară al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Oraşului Anina, cu 
unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.70/2020,  pentru aprobarea Regulamentului privind 
procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea 
înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a orașului Anina, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.71/2020, privind aprobarea trecerii din domeniul public în 
domeniul privat al oraşului Anina, a unui teren  în suprafaţă de 3.659 mp, cuprins în C.F. nr. 32309, 
Nr.Cadastral 32309, situat în oraşul Anina, zona Orașul Nou, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.72/2020,  privind aprobarea dezmembrării unui teren din 
intravilanul oraşului Anina, situat în oraș Anina, str. Pădurii, F.N., identificat în C.F.nr.32317 nr.Cadastral 
32317, având o suprafață totală de 259 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară, cu 
unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.73/2020, privind aprobarea radierii dreptului de administrare 
al terenului din CF nr.31891, nr.Cadastral 31891, în suprafață de 649 mp, înscris în favoarea Spitalului 
Orășenesc Anina, atribuit prin Act Administrativ nr.94 din 28.04.2016 emis de Consiliul Local Anina (act 
administrativ nr.38/27.04.2011 emis de Consiliul Local Anina; act administrativ nr.3698/19.05.2016 emis 
de Primăria Oraș Anina), cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.74/2020, privind aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune 
în intravilan și extravilan  – zona Hildegard”, în suprafaţă de 41.313 mp în intravilan și 132.286 mp în 
extravilan din CF nr.2242 Şteierdorf, 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, pozițiile nr.244 și 245, 
cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.75/2020,  privind aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune 
în intravilan și extravilan – zona Hildegard”, în suprafaţă de 12.710 mp în intravilan și 220.290 mp mp în 
extravilan din CF nr.2242 Şteierdorf, 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.308, cu 
unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.76/2020,  privind aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune 



în extravilan – zona Celnic”, în suprafaţă de 11.900 mp din CF nr. 3 Şteierdorf, 
nr.top.1183/33/a/1/a/1/a/2/1/1/5/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în favoarea orașului Anina, 
domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, pozițiția nr.351, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.77/2020, privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
orașului Anina a suprafeței de teren de 345 mp, identificată în C.F. nr.32010, (nr.C.F.vechi 1244 
Steierdorf), Nr.top.412, în vederea intabulării dreptului de proprietate privată al orașului Anina, în 
evidențele de Cadastru și publicitate imobiliară, cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează fiind în 
conflict de interese. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.78/2020, privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
orașului Anina a suprafeței de teren de 317 mp, identificată în C.F. nr.32011, (nr.C.F.vechi 1244 
Steierdorf), Nr.top.413, în vederea intabulării dreptului de proprietate privată al orașului Anina, în 
evidențele de Cadastru și publicitate imobiliară, cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează fiind în 
conflict de interese. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.79/2020, privind  aprobarea vânzării directe a terenului 
aferent imobilului, în suprafață de 656 mp, situat în oraș Anina, strada Miniș, nr.4, cuprins în C.F. nr. 
32227 Anina, nr. top.1163/52/238.../d/3/b/5/a, către domnul ȘTIOBORANU PAUL-MIHĂIȚĂ, cu 
unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.80/2020, privind aprobarea vânzării către Roiban Gheorghe 
a locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Colonia Roșie, nr.8, apartamentul nr. 3, 
în suprafață de 75,19 mp, locuință înscrisă în C.F. nr. 31317-C1-U2 Anina, nr. cadastral Top. 
1183/31/b/37...1/1/48/ap.3, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.81/2020, privind aprobarea achiziționării de lucrări de 
amenajare teren în vederea construirii „Capelă Mortuară” lângă Cimitirul Sigismund din orașul Anina, cu 
unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.82/2020, privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a 
unui teren în suprafață de 1.500 mp, situat în oraș Anina, incinta Puțul II, cuprins în C.F. nr. 32307 Anina, 
nr. Cadastral 32307 şi a preţului de vânzare al acestuia, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.83/2020, privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a 
unui teren în suprafață de 1.823 mp, situat în oraș Anina, incinta Puțul II, cuprins în C.F. nr. 32306 Anina, 
nr. Cadastral 32306 şi a preţului de vânzare al acestuia, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.84/2020, privind aprobarea  contractului tripartit pentru 
acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și după caz, 
valorificarea deșeurilor de ambalaje  și a încheierii acestuia între U.A.T.Orașul Anina, S.C.Greenpoint 
Management S.A, în calitate de organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor și 
Serviciul Local de Utilități Publice Anina, serviciul de salubrizare al U.A.T Orașul Anina aflat în 
subordinea Consiliului Local, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.85/2020, privind aprobarea achiziționării unei mașini de 
compactare materiale plastic, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.86/202, aprobarea achiziționării de servicii de proiectare 
pentru reabilitare curte și împrejmuire la Școala Gimnazială nr.1 Celnic-Anina, județul Caraș-Severin, 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,                                    Secretar general, 
      Consilier RETEZAN Ioan                          jr. IZVERNARI Irina  

 


