
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
Nr.  11.809 / 23.12.2020 
 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi  22.12.2020, ora 1400 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local oraş Anina 

 Şedinţa a fost convocată de domnul primar Gheorghe Românu în baza invitaţiei scrise  
nr. 11.671 / 18.12.2020 şi a Dispoziţiei nr.479 / 18.12.2020, conform art. 133, alin. (1) din 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modicäficärile si completärile ulterioare, a fost 
adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare pe site-ul U.A.T. Anina.  

 Convocarea consilierilor locali s-a făcut telefonic și prin e-mail. 

  În invitaţie au fost specificate data, ora, locul desfăşurării, precum şi proiectul ordinii de zi 
propus a se discuta, conform prevederilor legale. Lucrările şedinţei sunt publice, respectându-se astfel 
prevederile art.138, alin (1) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modicäficärile si 
completärile ulterioare.  

  La şedinţa de astăzi sunt prezenţi în sala de ședințe 15 consilieri locali, din numărul total de 15 
consilieri, care compun Consiliul Local al oraşului Anina. 

Secretarul general al U.A.T. Anina, efectuează prezența nominală a consilierilor locali, după 
cum urmează: 
 

Nr. crt.           Numele și prenumele Prezența la ședință 
   1. AMARIE PETRU         Prezent 
   2. ANDRONESCU TUDOR-OVIDIU         Prezent 
   3. BILAV   VIORICA         Prezent 
   4. BURCAȘ  IOAN         Prezent 
   5. BURLUI NATALIA-ANETA         Prezent 
   6. CONȚESCU VIOREL         Prezent 
   7. DANU DANIEL-ION         Prezent 
   8. DUDĂU ILIE         Prezent 
   9. MICICOI GHEORGHE-DANIEL         Prezent 
   10. NEICU GHEORGHE         Prezent 
   11. RETEZAN IOAN         Prezent 
   12. ROŞIAN   LAVINIUS-ION         Prezent 
   13. SOLOMON SILVIU-ALEXANDRU         Prezent 
   14. UNGUREANU   DORINEL         Prezent 
   15. WALDKOHR ALIN-NICOLAE         Prezent 

 

Sunt întrunite astfel prevederile art. 137 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, fiind prezenţi 15 consilieri locali în funcţie, 
şedinţa este  legal constituită. 

Domnul președinte de ședință deschide lucrările ședinței și prezintă consiliului local, proiectul 
ordinii de zi a şedinţei și cele 2 puncte din completarea la ordinea de zi, respectiv: 

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

2. Proiect de hotărâre 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; 



3. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării obiectului de activitate și a regulamentului 
de organizare și funcționare al Serviciului Local de Utilități Publice ( SLUP) al orașului Anina; 

4. Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant pentru Asociația Generală a 
Acționarilor  în cadrul „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „INTERCOM  
DEŞEURI” CARAŞ – SEVERIN; 

5. Proiect de hotărâre 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; 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local oraş Anina în 
Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.AQUACARAŞ S.A.; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comitetului de securitate şi 
sănătate în muncă de la nivelul U.A.T. Oraș Anina; 

8. Proiect de hotărâre 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.top 
1183/33/a/1...1/1/5/1, situat în oraşul Anina, zona Oraș Nou; 

9. Proiect de hotărâre 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.top. 
895/a134...1/f/3/1 Steierdorf, situat în oraşul Anina, zona Crivina; 

10. Proiect de hotărâre 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; 

11. Proiect de hotărâre 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; 

12. Proiect de hotărâre privind 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;                                                                                

13. Proiect de hotărâre privind 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; 

14. Proiect de hotărâre  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. 32381Anina, 
nr. Topografic 40/a/1/b şi a preţului de vânzare al acestuia; 

15. Proiect de hotărâre 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. 32380Anina, 
nr. Cadastral 32380 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

16. Proiect de hotărâre 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; 

17. Proiect de hotărâre 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; 

18. Proiect de hotărâre 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; 

19. Proiect de hotârăre 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; 

20. Proiect de hotărâre 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; 

21. Proiect de hotărâre 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. 3307Steierdorf) 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; 

22. Proiect de hotărâre 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; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ,,Cetățean 
de onoare” al orașului Anina; 

24. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Oraşului Anina, 
domnului  MUNTEANU ALIN; 

25. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Oraşului 
Anina,domnului  MOSOROCEANU CRISTIAN-LIVIU; 

26. Diverse. 
Completare la ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcţii ale 

aparatului de specialitate al primarului Oraşului Anina; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcţii ale 

Serviciului Local de Utilități Publice ( SLUP)  Anina. 
 

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi al şedinţei și completarea 
propusă, care este aprobat în unanimitate de voturi „pentru”. 

   În continuare domnul președinte de ședință, prezintă procesul-verbal al ședinței ordinare 
din data de 19.11.2020. Domnul consilier Andronescu Tudor-Ovidiu, precizează că are obiecții la 
punctul 16 de pe ordinea de zi că,  a fost aprobat proiectul  de hotărâre privind neexercitarea de 
către orașul Anina, prin Consiliul Local Anina, a dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului 
Fosta Asociație de Consum Cooperatistă, situat în orașul Anina, str.Victoriei, nr.50, județul Caraș-
Severin, cu 9 voturi „pentru” și 6 „abțineri” contrar prevederilor art.139 alin.(2). Domnul președinte 
de ședință propune amânarea aprobării procesului-verbal pentru ședința viitoare.  



Fiind prezenți în sala de ședință domnul preot Alin Munteanu și domnul Cristian-Liviu 
Mosoroceanu, cărora urmează a i se conferi diplome de cetățeni de onoare ai orașului Anina, 
președintele de ședință propune să prezinte consiliului local punctul 23 și următoarele două puncte 
respectiv punctele 24 și 25 de pe ordinea de zi. Domnii consilierii locali sunt de acord cu 
propunerea făcută. Supus la vot, se votează „pentru” în unanimitate de voturi.    

În continuare președintele de ședință, domnul Burcaș Ioan, prezintă punctul 23 de pe 
ordinea de zi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului 
de ,,Cetățean de onoare” al orașului Anina.  

Domnul președinte de ședință prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
raportul de specialitate întocmit de secretarul general al orașului Anina, referatul de aprobare și 
rapoartele avizate favorabil de la comisiile de specialitate nr. I, nr. II și nr. III. 

Domnul consilier Ungureanu Dorinel precizează că s-a menționat la capitolul sancțiuni din 
regulament și condamnarea prin hotărâre judecătoreasca motiv de retragere a diplomei de onoare. 
Domnul Burcaș precizează că, așa cum se acordă titlul de onoare cetățeanului pentru anumite 
merite, prin ședință a consiliului local tot așa se poate retragere diploma de onoare tot prin ședință a 
consiliului local dacă se constată că s-au comis anumite fapte care să aducă discreditare orașului și 
locuitorilor, din partea cetățeanului căruia i s-a acordat diploma de onoare. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru 
acordarea titlului de ,,Cetățean de onoare” al orașului Anina este aprobat în unanimitate de 
voturi, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 197 din 22.12.2020 privind 
aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ,,Cetățean de onoare” al orașului Anina. 

     La punctul 24 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind conferirea 
titlului de Cetăţean de Onoare al Oraşului Anina, domnului  MUNTEANU ALIN. 

Domnul președinte de ședință prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
raportul de specialitate întocmit de secretarul general al orașului Anina, referatul de aprobare și 
rapoartele avizate favorabil de la comisiile de specialitate nr. I, nr.II și nr. III. 

Fără alte discuții supus la vot proiectul de hotărăre este aprobat cu unanimitate de voturi 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 198 din 22.12.2020 privind conferirea 
titlului de Cetăţean de Onoare al Oraşului Anina, domnului  MUNTEANU ALIN. 

    La punctul 25 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind conferirea 
titlului de Cetăţean de Onoare al Oraşului Anina, domnului  MOSOROCEANU CRISTIAN-LIVIU. 

    Domnul președinte de ședință prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
raportul de specialitate întocmit de secretarul general al orașului Anina, referatul de aprobare și 
rapoartele avizate favorabil de la comisiile de specialitate nr. I, nr.II și nr. III. 

    Fără alte discuții supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 199 din 22.12.2020 privind conferirea 
titlului de Cetăţean de Onoare al Oraşului Anina, domnului MOSOROCEANU CRISTIAN-
LIVIU. 
           În continuare, domnul viceprimar prezintă consiliului local o informare cu privire la aportul 
adus de domnul preot Alin Munteanu și îi înmânează diploma de Cetățean de onoare al orașului 
Anina. 
          Domnul viceprimar prezintă consiliului local o informare cu privire la aportul adus de 
domnul Cristian-Liviu Mosoroceanu și îi înmânează diploma de Cetățean de onoare al Orașului 
Anina. 

Domnul preot Alin Munteanu, mulțumește pentru conferirea acestui titlu de onoare 
conducerii și Consiliului Local Anina, precizează că este un titlu care îl onorează și consideră că a 
făcut pentru cetățenii orașului căt a putut să facă și în continuare își va aduce aportul în folosul 
comunității. 

Domnul Cristian-Liviu Mosoroceanu mulțumește Consiliului Local Anina și îl bucură 
această distincție, precizează că este un titlu care îl onorează și în continuare își va aduce și el 
aportul în folosul comunității. 



Domnul consilier Lavinius Roșianu le mulțumește pentru monografiile scrise despre orașul 
nostru cât și pentru voluntariatul adus de cei doi. 

Într-un set de apluze, cei doi cetățeni de onoare ai orașului Anina, salută și se retrag din 
sala de ședință. 

În continuare președintele de ședință, domnul Burcaș Ioan, prezintă punctul 1 de pe 
ordinea de zi Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice 
locale a orașului Anina pe anul 2020. 

Domnul președinte de ședință prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
anexele, raportul de specialitate întocmit compartimentul buget-finanțe-contabilitate, referatul de 
aprobare și rapoartele avizate favorabil de la comisia de specialitate nr. I. 

Fără alte discuții supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi 
„pentru” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 200 din 22.12.2020 privind 
aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2020. 
       La punctul 2 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre 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. 

Domnul președinte de ședință prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv,  
raportul de specialitate întocmit de secretarul general al orașului Anina, referatul de aprobare și 
rapoartele avizate favorabil de la comisiile de specialitate nr. I, nr. II și nr. III. 

Fără alte discuții supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi 
„pentru” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 201 din 22.12.2020 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. 

La punctul 3 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
completării obiectului de activitate și a regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului 
Local de Utilități Publice (SLUP) al orașului Anina. 

Domnul președinte de ședință prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv,  
raportul de specialitate întocmit de serviciul local de utilități publice, referatul de aprobare și 
rapoartele avizate favorabil de la comisiile de specialitate nr. I, nr. II și nr. III. 

Domnul viceprimar, precizează că se completează obiectivul de activitate al serviciului de 
salubritate cu 11 coduri CAEN, pe domenii de activitate respectiv, de pompe funebre, administrarea 
cimitirelor, transport urban, întreținere peisagistică. A mai spus că Antrepriza se va închide și 
serviciile vor trece la serviciul de salubritate. Licențele de funcționare se vor obține după aprobarea 
acestei hotărâri a Consiliului Local și nu va fi obligatoriu să avem toate aceste domenii de activitate 
propuse, important este să fie aprobate. 

Alte discuții nefiind, supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de 
voturi „pentru” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 202 din 22.12.2020 
privind aprobarea completării obiectului de activitate și a regulamentului de organizare și 
funcționare al Serviciului Local de Utilități Publice (SLUP) al orașului Anina. 

La punctul 4 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind numirea unui 
reprezentant pentru Asociația Generală a Acționarilor  în cadrul „ASOCIAŢIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „INTERCOM  DEŞEURI” CARAŞ – SEVERIN. 

Domnul președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre și actele care îl însoțesc 
respectiv,  raportul de specialitate întocmit de compartimentul buget-finanțe-contabilitate, referatul 
de aprobare și rapoartele avizate favorabil de la comisiile de specialitate nr. I  și nr. III. 

      Alte discuții nefiind, supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de 
voturi „pentru” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 203 din 22.12.2020 
privind numirea unui reprezentant pentru Asociația Generală a Acționarilor  în cadrul 
„ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „INTERCOM  DEŞEURI” CARAŞ 
– SEVERIN. 

La punctul 5 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre 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. 



Domnul președinte de ședință prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv,  
raportul de specialitate întocmit de compartimentul resurse umane, secretariat, referatul de aprobare 
și rapoartele avizate favorabil de la comisiile de specialitate nr. I și nr. III. Comisia desemnată prin 
dispoziția primarului din care face parte și reprezentatntul Consiliului local, va elibera autorizații de 
funcționare pentru agenții economici din oraș, mai precizează domnul președinte de ședință. 

Este propus domnul consilier Ioan Retezan și toți consilierii sunt de acord. 
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 14 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” 

din partea consilierul desemnat, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 204 
din 22.12.2020 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. 

La punctul 6 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind desemnarea 
unui reprezentant al Consiliului Local oraş Anina în Adunarea Generală a Acţionarilor la 
S.C.AQUACARAŞ S.A. 

Domnul președinte de ședință prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv,  
raportul de specialitate întocmit de compartimentul de specialitate, referatul de aprobare și 
rapoartele avizate favorabil de la comisia de specialitate nr. III. 

Este propus domnul consilier Silviu Solomon și toți consilierii sunt de acord.  
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de voturi „pentru” 

adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 205 din 22.12.2020 privind 
desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local oraş Anina în Adunarea Generală a 
Acţionarilor la S.C.AQUACARAŞ S.A. 

La punctul 7 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
modificării componenței Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de la nivelul U.A.T. Oraș 
Anina. 

Domnul președinte de ședință prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv,  
raportul de specialitate întocmit de compartiment mediu și protecția muncii, referatul de aprobare și 
rapoartele avizate favorabil de la comisiile de specialitate nr. I și nr. III. 

 Fără alte discuții supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi 
„pentru” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 206 din 22.12.2020 privind 
aprobarea modificării componenței Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de la nivelul 
U.A.T. Oraș Anina. 

La punctul 8 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre 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.top 1183/33/a/1...1/1/5/1, situat în oraşul Anina, zona Oraș Nou. 

Domnul președinte de ședință prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv,  
raportul de specialitate întocmit de compartimentul de urbanism și amenajarea teritoriului, referatul 
de aprobare și rapoartele avizate favorabil de la comisiile de specialitate nr. I și nr. II. 

Domnul consilier Lavinius Roșian precizează că este o solicitare din partea domnului 
Romică Ciovnicu care dorește să construiască o pensiune. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 14 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” 
din partea d-nei consilier Viorica Bilav, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local 
nr. 207 din 22.12.2020 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.top 
1183/33/a/1...1/1/5/1, situat în oraşul Anina, zona Oraș Nou. 

La punctul 9 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre 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.top. 895/a134...1/f/3/1 Steierdorf, situat în oraşul Anina, zona 
Crivina. 

Domnul președinte de ședință prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv,  
raportul de specialitate întocmit de serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru referatul de 
aprobare și rapoartele avizate favorabil de la comisiile de specialitate nr. I și nr. II. 



Domnul consilier Lavinius Roșian solicită să vadă cererile solicitanților și i se prezintă 
documentele.  

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 9 voturi „pentru” și 6 voturi 
„abținere” din partea consilierilor Andronescu Tudor-Ovidiu, Burlui Aneta, Bilav Viorica, Roșian 
Lavinius, Ungureanu Dorinel și Waldkohr Alin, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului 
Local nr. 208 din 22.12.2020 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.top. 
895/a134...1/f/3/1 Steierdorf, situat în oraşul Anina, zona Crivina. 

 La punctul 10 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
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. 

Domnul președinte de ședință prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv,  
raportul de specialitate întocmit de serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru referatul de 
aprobare și rapoartele avizate favorabil de la comisiile de specialitate nr. I și nr. II. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 9 voturi „pentru” și 6 voturi 
„abținere” din partea consilierilor Andronescu Tudor-Ovidiu, Burlui Aneta, Bilav Viorica, Roșian 
Lavinius, Ungureanu Dorinel și Waldkohr Alin, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului 
Local nr. 209 din 22.12.2020 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. 

La punctul 11 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre 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. 

Domnul președinte de ședință prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv,  
raportul de specialitate întocmit de serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru referatul de 
aprobare și rapoartele avizate favorabil de la comisia de specialitate nr. II. 

Domnul consilier Dorinel Ungureanu spune să se facă referire exactă la o adresă, iar domnul 
consilier Lavinius Roșian spune că doamna Bălan este în domeniu să prezinte o situație clară a 
terenului. A fost invitată d-na Bălan din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, 
cadastru, care a precizat că, terenul respectiv face parte din inventarul domeniului public conform  
Anexei nr.4  din H.G.nr.532/2002 care până în prezent nu a fost identificat și intabulat în favoarea 
orașului Anina. Terenul este extravilan situat între strada Vulturilor și strada Aurora are categoria 
de folosință fâneață și face parte din domeniul public. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 9 voturi „pentru” și 6 voturi 
„abținere” din partea consilierilor Andronescu Tudor-Ovidiu, Burlui Aneta, Bilav Viorica, Roșian 
Lavinius, Ungureanu Dorinel și Waldkohr Alin, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului 
Local nr. 210 din 22.12.2020 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. 

La punctul 12 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre 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.                                                      

Domnul președinte de ședință prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv,  
raportul de specialitate întocmit de serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru referatul de 
aprobare și rapoartele avizate favorabil de la comisia de specialitate nr. II. 



D-na Bălan care a precizat că, are două tipuri de teren în intavilan și extravilan, cu categoria 
de curți construcții  și se poate aproba dezlipirea în vederea intabulării imobilelor. Terenul este în 
după ultima casă partea stângă de pe strada Valea Vulpilor spre zona Hildegard. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 9 voturi „pentru” și 6 voturi 
„abținere” din partea consilierilor Andronescu Tudor-Ovidiu, Burlui Aneta, Bilav Viorica, Roșian 
Lavinius, Ungureanu Dorinel și Waldkohr Alin, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului 
Local nr. 211 din 22.12.2020 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. 

La punctul 13 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre 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.                                                      

Domnul președinte de ședință prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv,  
raportul de specialitate întocmit de serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru referatul de 
aprobare și rapoartele avizate favorabil de la comisiile de specialitate nr. I și nr. II și nr. III. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 10 voturi „pentru” și 5 voturi 
„abținere” din partea consilierilor Andronescu Tudor-Ovidiu, Burlui Aneta, Bilav Viorica, Roșian 
Lavinius și Ungureanu Dorinel, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 212 
din 22.12.2020 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.   

 La punctul 14 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre 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.                                                 

Domnul președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre și actele care îl însoțesc 
respectiv, raportul de specialitate întocmit de serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru, 
referatul de aprobare și rapoartele avizate favorabil de la comisiile de specialitate nr. I și nr. II. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 213 din 22.12.2020 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. 32381Anina, nr. topografic 40/a/1/b şi a preţului 
de vânzare al acestuia.                                                 

La punctul 15 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre 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. 32380Anina, nr. Cadastral 32380 şi a preţului de vânzare 
al acestuia. 

Domnul președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre și actele care îl însoțesc 
respectiv, raportul de specialitate întocmit de serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru, 
referatul de aprobare și rapoartele avizate favorabil de la comisiile de specialitate nr. I și nr. II. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 214 din 22.12.2020 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. 32380Anina, nr. Cadastral 32380 şi a preţului 
de vânzare al acestuia. 

La punctul 16 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre 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. 



Domnul președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre și actele care îl însoțesc 
respectiv, raportul de specialitate întocmit de compartimentul patrimoniu, administrare și specializat 
în închirierea și/sau vânzarea de fond locativ, referatul de aprobare și rapoartele avizate favorabil de 
la comisiile de specialitate nr. I și nr. II. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 215 din 22.12.2020  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. 

La punctul 17 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre 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. 
          Domnul președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre și actele care îl însoțesc 
respectiv, raportul de specialitate întocmit de compartimentul patrimoniu, administrare și specializat 
în închirierea și/sau vânzarea de fond locativ, referatul de aprobare și rapoartele avizate favorabil de 
la comisiile de specialitate nr. I și nr. II. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 216 din 22.12.2020 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. 

 La punctul 18 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre 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. 

Domnul președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre și actele care îl însoțesc 
respectiv, raportul de specialitate întocmit de compartimentul patrimoniu, administrare și specializat 
în închirierea și/sau vânzarea de fond locativ, referatul de aprobare și rapoartele avizate favorabil de 
la comisiile de specialitate nr. I și nr. II. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 217 din 22.12.2020 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. 

La punctul 19 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre 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. 



Domnul președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre și actele care îl însoțesc 
respectiv, raportul de specialitate întocmit de compartimentul patrimoniu, administrare și specializat 
în închirierea și/sau vânzarea de fond locativ, referatul de aprobare și rapoartele avizate favorabil de 
la comisiile de specialitate nr. I și nr. II. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 218 din 22.12.2020 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. 

La punctul 20 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre 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. 

Domnul președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre și actele care îl însoțesc 
respectiv, raportul de specialitate întocmit de compartimentul patrimoniu, administrare și specializat 
în închirierea și/sau vânzarea de fond locativ, referatul de aprobare și rapoartele avizate favorabil de 
la comisiile de specialitate nr. I și nr. II. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 219 din 22.12.2020 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. 

La punctul 21 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre 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. 

Domnul președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre și actele care îl însoțesc 
respectiv, raportul de specialitate întocmit de compartimentul patrimoniu, administrare și specializat 
în închirierea și/sau vânzarea de fond locativ, referatul de aprobare și rapoartele avizate favorabil de 
la comisiile de specialitate nr. I și nr. II. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 220 din 22.12.2020 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. 

La punctul 22 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre 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. 

Domnul președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre și actele care îl însoțesc 
respectiv, raportul de specialitate întocmit de compartimentul patrimoniu, administrare și specializat 
în închirierea și/sau vânzarea de fond locativ, referatul de aprobare și rapoartele avizate favorabil de 
la comisiile de specialitate nr. I și nr. II. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 221 din 22.12.2020 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. 

La punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentară, este prezentat Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului Oraşului Anina. 

Domnul președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre și actele care îl însoțesc 
respectiv, raportul de specialitate întocmit de compartimentul resurse umane, secretariat  referatul 
de aprobare și rapoartele avizate favorabil de la comisiile de specialitate nr. I și nr. III. 

Domnul consilier Lavinius Roșian întreabă dacă se aduc modificări. 
Domnul viceprimar spune că se înființează un compartiment nou pentru turism, numărul de 

funcții a rămas același. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de voturi „pentru”, 

adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 222 din 22.12.2020 privind aprobarea 
modificării Organigramei și a Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al primarului 
Oraşului Anina. 

La punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentară, este prezentat Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcţii ale Serviciului Local de Utilități Publice 
( SLUP)  Anina. 

Domnul președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre și actele care îl însoțesc 
respectiv, raportul de specialitate întocmit de compartimentul resurse umane, secretariat, referatul 
de aprobare și rapoartele avizate favorabil de la comisiile de specialitate nr. I și nr. III. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 222 din 22.12.2020 privind aprobarea 
modificării Organigramei și a Statului de Funcţii ale Serviciului Local de Utilități Publice ( SLUP)  
Anina. 

Diverse: 
Domnul consilier Lavinius Roșian propune ca rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate să fie înregistrate cu data când comisiile de specialitate se întrunsc în ședință, o altă 
problemă este că au fost amendați cetățeni de către primărie sau sunt cetățeni care au solicitat 
terenuri și nu au primit răspuns la cererile acestora pentru că nu au votat cu domnul primar. 

Domnul viceprimar spune că, referitor la amenzi, a fost amendată o persoană care a construit 
un zid în stradă pe terenul public, iar cetățenilor care solicită terenuri cererile acestora se vor 
rezolva. 

Domnul consilier Dorinel Ungureanu propune ca ședințele comisiilor de specialitate să se 
desfășoare cu o zi sau două înainte de ședința consiliului local. Totodată precizează că, pentru 
ședința următoare va prezenta proiect de hotărâre pentru conferirea titlului de cetățeni de onoare ai 
orașului, domnilor dr. Nicolae Rambu și domnului Alexandru Nicola.  

Domnul consilier Lavinius Roșian propune ca pentru, dezvoltarea turismului Anina stațiune 
turistică de interes local să se vină cu un buget propriu și apoi venim cu proiecte pentru amenajarea 
cascadei Cârșa, a peșterilor și a altor obiective frumoase pe care le are orașul nostru. 



Doamna consilier Viorica Bilav ridică problema curățeniei în oraș, iar domnul viceprimar 
spune că se face curățenie de către echipă, dar nu păstrează nimeni. 

Nefiind alte înscrieri la cuvânt dl. președinte anunță epuizarea punctelor înscrise pe ordinea 
de zi și declară ședința închisă, cei prezenți fiind de acord în unanimitate. 

 
 
 

                                                                                                                             Intocmit, 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                             p. SECRETAR GENERAL,   
         Ioan BURCAȘ                                                               jr. Flavia-Roxana NEACȘU 
 


