
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
Nr. 2.189  /25.02.2021 
 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi  25.02.2021, ora 1400 în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Anina 

 Şedinţa a fost convocată de domnul primar Gheorghe Românu în baza invitaţiei scrise nr. 1.757 din 
19.02.2021 şi a Dispoziţiei nr. 55 din 19.02.2021, conform art. 133, alin. (1) și art.134, alin.(1), lit.a), 
alin.(3), lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modicările și completările 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 modicările și completările 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) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, fiind prezenţi 15 consilieri locali în funcţie, şedinţa 
fiind legal constituită. 

Domnul primar deschide lucrările ședinței și prezintă consiliului local, proiectul ordinii de zi a 
şedinţei, respectiv: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acoperire și Analiză a Riscurilor ( P.A.A.R)  a orașului 
Anina;                                                                                            

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri pentru tipărirea unei Cărți cu istoricul 
complet al formației voluntare de pompieri din Anina și a unui album foto bilingv, cu imagini și explicații 
din activitatea pompierilor voluntari din orașul Anina;          

3. Proiect de hotărâre privind acordarea unor drepturi, în scopul facilitării participării personalului 
voluntar, în spiritul solidarității civice, la acțiunile organizate de autoritățile administrației publice locale, în 
cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Anina;                                                                            

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui autovehicul funerar necesar pentru desfășurarea 
activității Serviciului Local de Utilități Publice ( S.L.U.P.) ; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor complexe de joacă necesare pentru amenajarea și 
dotarea unui spațiu de joacă în cartierul Brădet din orașul Anina; 



6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de elaborare Proiect tehnic pentru 
“Modernizare strada Cloşca în Anina”; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu, situat în 
clădirea Centrului de Afaceri Anina, către Asociaţia „Munţii Aninei” ; 

8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Anina a suprafeței de teren de 
2.173 mp din intravilanul oraşului Anina, situată în str.Valea Bucuriei, identificată în C.F.nr.1863 Steierdorf, nr. top 
407, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina, situat în oraș 
Anina, Pășunea Izvarna, identificat în C.F.nr.32308, nr.Cadastral 32308, având o suprafață totală de 287.643 mp, în 
două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina, situat în oraș 
Anina, strada Libertății, identificat în C.F.nr.32307, nr.Cadastral 32307, având o suprafață totală de 1.500 mp, în 
două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina, situat în oraș 
Anina, strada Libertății, identificat în C.F.nr.32306, nr.Cadastral 32306, având o suprafață totală de 1.823 mp, în 
două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Bucegi ”, în suprafaţă 
de13.609 mp din CF nr. 3 Steierdorf, nr.top.1163/53/238...1/1/1/a, în vederea înscrierii în Cartea Funciară 
în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția 48; 

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Crivina ”, în suprafaţă de 
8.611 mp din CF nr. 2242, 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 55; 

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Dealul Frumos ”, în suprafaţă 
de 5.923 mp din CF nr. 2242, 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 75; 

15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Puțul V ”, în suprafaţă de 
3.953 mp din CF nr. 2242, 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 96; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada Spitalului ”, în suprafaţă de 
1.267 mp din CF nr. 3, nr.top.1163/53/238...1/1/1/a, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în favoarea 
orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția 104;                                                                                  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului aferent construcției, în suprafață de 
184 mp, situat în oraș Anina, strada Sfânta Varvara, nr.2B, cuprins în C.F. nr. 32385 Anina, nr. cadastral 
32385, către S.C. ROMERQUELLE – IMPEX S.R.L.; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului aferent construcției, în suprafață de 
185 mp, situat în oraș Anina, strada Sfânta Varvara, nr.2B, cuprins în C.F. nr. 32386 Anina, nr. cadastral 
32386, către domnul MARINAȘ PAVEL – CRISTIAN; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren 
intravilan, în suprafață de 317 mp, situat în oraș Anina, strada Drum Nou, cuprins în C.F. nr. 32390 Anina, 
nr. top 413 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

20. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren intravilan, în 
suprafață de 345 mp, situat în oraș Anina, strada Drum Nou, cuprins în C.F. nr. 32391 Anina, nr.cadastral 
32391 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

21. Proiect 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. 30330 Anina (CF  
Colectivă veche nr. 3286 Steierdorf) , număr cadastral  top. 1183/31/b/37/b/1/d/.../1/1/1/1/69. Apartamentul 
nr. 2 este domeniu privat al Statului Roman,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu două 
apartamente situată în Orașul Anina , județul Caraș - Severin , strada Vasile Alecsandri, nr. 18; 

22. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 17”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu 
douăzeci apartamente , clădire localizată  în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Celnic Nord, bl. 3 , 
înscrisă în Cartea Funciară 30014 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3396 Steierdorf ), număr cadastral  
top. 1183/31/b/37.../1/1/b/4.Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 17” este domeniu             
privat  al Statului Român; 

23. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală), 
pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 3”, situată în clădirea rezidențială 
(condominiu - bloc) cu zece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Oraș 



Nou , bloc P2, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 3” locuință ce face parte din 
domeniul privat al Statului Român ; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în 
Cartea Funciară Colectivă nr 30125  Anina, (CF colectivă veche nr. 3161  Steierdorf ) cu număr cadastral 
top.1183/53/a...a/2/1/23. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 3” face parte din 
domeniul privat al Statului Român; 

24.Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 10”, situată în clădirea rezidențială 
(condominiu - bloc) cu zece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Oraș 
Nou , bloc P6, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 10” locuință ce face parte din 
domeniul privat al Statului Român ; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în 
Cartea Funciară Colectivă nr 30843  Anina, (CF colectivă veche nr. 3165  Steierdorf ) cu număr cadastral  
top.1183/53/a/1.../a/2/1/27. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 10” face parte din 
domeniul privat al Statului Român; 

25. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 10”, situată în clădirea rezidențială 
(condominiu - bloc) cu zece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Oraș 
Nou , bloc P2, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 10” locuință ce face parte din 
domeniul privat al Statului Român ; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în 
Cartea Funciară Colectivă nr 30125  Anina, (CF colectivă veche nr. 3161  Steierdorf ) cu număr cadastral  
top.1183/53/a.../a/2/1/23. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 10” face parte din 
domeniul privat al Statului Român; 

26. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 13”, situată în clădirea rezidențială 
(condominiu - bloc) cu patrusprezece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, 
strada Aleea Brazilor , bloc C13,; clădirea rezidențială în cauză(condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea 
Funciară Colectivă nr 31067  Anina, (CF colectivă veche nr. 3153  Steierdorf ) cu număr cadastral  
top.1183/53/a/1/a...a/2/1/15. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 13” face parte din 
domeniul privat al Statului Român; 

27. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 1”, situată în clădirea rezidențială 
(condominiu - bloc) cu patrusprezece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, 
strada Aleea Brazilor , bloc C13,; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea 
Funciară Colectivă nr 31067  Anina, (CF colectivă veche nr. 3153  Steierdorf ) cu număr cadastral  
top.1183/53/a/1/a...a/2/1/15. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 1” face parte din 
domeniul privat al Statului Român; 

28. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 4”, situată în clădirea rezidențială 
(condominiu - bloc) cu zece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Oraș 
Nou , bloc P2, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 4”; clădirea rezidențială în cauză 
(condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nr 30125  Anina, (CF colectivă veche nr. 
3161  Steierdorf ) cu număr cadastral  top.1183/53/a.../a/2/1/23. Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 4” face parte din domeniul privat al Statului Român; 

29. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 1”, situată în clădirea rezidențială 
(condominiu - bloc) cu zece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Oraș 
Nou , bloc P8, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 1”; clădirea rezidențială în cauză 
(condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nr 30979  Anina, (CF colectivă veche nr. 
3167  Steierdorf ) cu număr cadastral  top.1183/33/a/1/a.../2/1/29. Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 1” face parte din domeniul privat al Statului Român; 

30.Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 12”, situată în clădirea rezidențială 
(condominiu - bloc) cu patrusprezece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, 
strada Aleea Brazilor , bloc C13,; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea 
Funciară Colectivă nr 31067  Anina, (CF colectivă veche nr. 3153  Steierdorf ) cu număr cadastral  



top.1183/53/a/1/a...a/2/1/15. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 12” face parte din 
domeniul privat al Statului Român; 

31. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 7 ”, situată în clădirea rezidențială 
(condominiu - bloc) cu patrusprezece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, 
strada Aleea Brazilor , bloc C14,; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea 
Funciară Colectivă nr 30253  Anina, (CF colectivă veche nr. 3154  Steierdorf ) cu număr cadastral  
top.1183/53/a/1/a...a/2/1/16. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 7” face parte din 
domeniul privat al Statului Român; 

32. 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 
(condominiu - bloc) cu zece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Oraș 
Nou , bloc P2, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 2”; clădirea rezidențială în cauză 
(condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nr 30125  Anina, (CF colectivă veche nr. 
3161  Steierdorf ) cu număr cadastral  top.1183/53/a.../a/2/1/23. Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 2” face parte din domeniul privat al Statului Român;     

       33.  Diverse.           

  Totodată, domnul primar propune introducerea pe ordinea de zi a următoarelor două proiecte de hotărâre: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina, situat în 
oraș Anina, strada Bucegi, identificat în C.F.nr.31390 Anina, nr.Cadastral 31390, având o suprafață totală 
de 6.036 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de realizare a studiului topografic în 
vederea proiectării reţelei de transport gaze naturale Reşiţa - Anina, din Judeţul Caraş – Severin;  

 
Supus la vot, proiectul ordinii de zi al şedinţei, cu completarea propusă, este aprobat în 

unanimitate cu 15  voturi „pentru”. 

Domnul primar Românu Gheorghe anunță consilierii locali că domnul doctor Rambu Nicolae nu v-a fi 
prezent la ședința de astăzi pentru a-i fi înmânată diploma de cetățean de onoare al orașului Anina și 
hotărârea consiliului local Anina nr.1, adoptată în ședința ordinară din data de 28.01.2021, deoarece nu se 
află în localitate, această festivitate rămânând pentru ședința următoare a consiliului local. 

În continuare președintele de ședință, domnul Danu Daniel-Ion informează că, în conformitate cu 
art.228 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, alesul 
local aflat în conflict de interese are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local interesul 
personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, sens în care nu mai este luat în calcul pentru 
cvorumul necesar adoptării hotărârii. 

Domnul Retezan Ioan anunță că nu va participa la emiterea și adoptarea Proiectului de hotărâre  
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren intravilan, în suprafață de 317 mp, 
situat în oraș Anina, strada Drum Nou, cuprins în C.F. nr. 32390 Anina, nr. top 413 şi a preţului de vânzare 
al acestuia, punctul 19 de pe ordinea de zi și proiect de hotărâre aprobarea vânzării prin licitaţie publică 
deschisă a unui teren intravilan, în suprafață de 345 mp, situat în oraș Anina, strada Drum Nou, cuprins în 
C.F. nr. 32391 Anina, nr.cadastral 32391 şi a preţului de vânzare al acestuia, punctul 20 de pe ordinea de 
zi, fiind în conflict de interese. 

De asemenea domnul Conțescu Viorel anunță că nu va participa la emiterea și adoptarea Proiectului de 
hotărâre  pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 10”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu 
zece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou , bloc P6, locuință 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 10” locuință ce face parte din domeniul privat al Statului 
Român ; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nr 



30843  Anina, (CF colectivă veche nr. 3165  Steierdorf ) cu număr cadastral  top.1183/53/a/1.../a/2/1/27. 
Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 10” face parte din domeniul privat al Statului 
Român, punctul 24 de pe ordinea de zi, fiind în conflict de interese.  
 
          Președintele de ședință, domnul Danu Daniel - Ion, preia conducerea lucrărilor și prezintă procesul-
verbal al ședinței ordinare din data de 28.01.2021. 

Întreabă consilierii dacă au observații la conținutul procesului-verbal, supus la vot, procesul-verbal 
este aprobat cu 14 voturi „pentru” și 1 “abținere”. 
 Domnul Danu Daniel-Ion, prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Planului de Acoperire și Analiză a Riscurilor ( P.A.A.R)  a orașului Anina, prezintă actele ce 
însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și avizele comisiilor de specialitate. Menționează că Planul 
de Acoperire și Analiză a Riscurilor pentru orașul Anina, se reactualizează în fiecare an. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 

Comisia de specialitate nr. III – Comisia juridică, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, sport și agrement,  avizează favorabil acest 
proiect de hotărâre.  

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 25.02.2021 . 

  

În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de 
hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri pentru tipărirea unei Cărți cu istoricul complet al 
formației voluntare de pompieri din Anina și a unui album foto bilingv, cu imagini și explicații din 
activitatea pompierilor voluntari din orașul Anina, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru 
Situații de Urgență și avizele comisiilor de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 

Comisia de specialitate nr. III – Comisia juridică, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, sport și agrement,  avizează favorabil acest 
proiect de hotărâre.  

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din 25.02.2021 . 
 

 În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre 
privind acordarea unor drepturi, în scopul facilitării participării personalului voluntar, în spiritul 
solidarității civice, la acțiunile organizate de autoritățile administrației publice locale, în cadrul 
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Anina, prezintă actele care însoțesc proiectul 
de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgență și avizele comisiilor de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 

Comisia de specialitate nr. III – Comisia juridică, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, sport și agrement,  avizează favorabil acest 
proiect de hotărâre.  



Domnul primar Românu Gheorghe precizează că este o hotărâre asemănătoare celei adoptate de 
consiliul local Reșița. Menționează că la această dată avem 26 de voluntari care activează în cadrul 
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, iar prin acordarea acestor facilități se urmărește încurajarea 
cetățenilor pentru voluntariat. 

Domnul Danu Daniel-Ion prezintă facilitățile care vor fi acordate voluntarilor și anume reducerea 
impozitului pe locuință, 30 % după primul an calendaristic de contract, 40% după al doilea an calendaristic 
de contract, 50% începând cu al treilea an calendaristic de contract și compensații în bani în funcție de 
intervenții. 

Domnul consilier Roșian Lavinius-Ion întreabă dacă impozitul se aplică pentru imobilul unde 
voluntarul își are domiciliul.  

Domnul Danu Daniel-Ion confirmă că reducerea impozitului pe locuință se aplică pentru locuința 
aflată în proprietatea voluntarului sau proprietatea familiei, pentru rude de gradul I, unde acesta își are 
domiciliul pe raza orașului Anina. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 25.02.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind aprobarea achiziţionării unui autovehicul funerar necesar pentru desfășurarea activității 
Serviciului Local de Utilități Publice ( S.L.U.P.), prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Serviciului Local de Utilități 
Publice și avizele comisiilor de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 

Comisia de specialitate nr. III – Comisia juridică, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, sport și agrement,  avizează favorabil acest 
proiect de hotărâre.  

Domnul Danu Ion-Daniel precizează că în cadrul ședințelor anterioare s-a hotărât preluarea în 
administrare a cimitirelor de către Serviciul Local de Utilități Publice și se dorește a se dezvolta și acest 
serviciu de transport funerar la tarife accesibile. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 9 voturi „pentru”, 1 
„împotrivă” și 5 „abțineri”,  adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 
25.02.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind aprobarea achiziţionării unor complexe de joacă necesare pentru amenajarea și dotarea unui spațiu de 
joacă în cartierul Brădet din orașul Anina, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului Buget, Finanțe, 
Contabilitate și avizele comisiilor de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 

Comisia de specialitate nr. III – Comisia juridică, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, sport și agrement,  avizează favorabil acest 
proiect de hotărâre.  

Domnul Danu Daniel-Ion spune că este vorba despre un spațiu de joacă care se dorește a se amenaja 
în cartierul Brădet. S-a identificat terenul, se va face împrejmuirea și dotarea acestuia cu un un topogan 
complex de joacă și două balansoare pentru copii. 

Doamna consilier Bilav Viorica face completarea ca să se facă un spațiu de joacă și în cartierul 
Sigismund, în cartierul Steierdorf și un teren de fotbal pentru cartierul Oraș Nou. 

Domnul consilier Roșian Lavinius – Ion spune că trebuie reparate și spațiile de joacă de pe strada 
Teilor și strada Mihai Eminescu. 



Domnul Danu Daniel-Ion propune ca acestea  să fie discutate la punctul Diverse de pe ordinea de zi. 
Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi  

„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 25.02.2021.  
 

În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 
privind aprobarea achiziționării de servicii de elaborare Proiect tehnic pentru “Modernizare strada Cloşca în 
Anina”, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, 
raportul de specialitate al Biroului Proiecte Afaceri Europene, Turism și avizele comisiilor de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 

Comisia de specialitate nr. III – Comisia juridică, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, sport și agrement,  avizează favorabil acest 
proiect de hotărâre.  

Domnul primar Românu Gheorghe menționează că se dorește a reabilita strada Horea până la 
intersecţia cu intrarea la fostul “Utilaj Greu”, iar pentru aceasta este nevoie de elaborarea proiectului 
tehnic. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi  
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 25.02.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind aprobarea dării în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu, situat în clădirea Centrului de 
Afaceri Anina, către Asociaţia „Munţii Aninei”, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului Buget, Finanțe, 
Contabilitate și avizele comisiilor de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, adminiatrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 

Comisia de specialitate nr. III – Comisia juridică, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, sport și agrement,  avizează favorabil acest 
proiect de hotărâre.  

Domnul primar Românu Gheorghe spune că după cum se știe din ședințele anterioare Asociația 
„Munții Aninei” este formată din asocierea a trei localități. Este vorba despre localitățile Anina, Eftimie 
Murgu și Ciudanovița. Prin această asociație se pot obține fonduri europene pentru dezvoltarea și 
promovarea localităților asociate. În cadrul ședinței Consiliului Local Anina din data de 28.01.2021 a fost 
numit domnul Imbrescu Dorin președintele asociației. În incinta clădirii Centrului de Afaceri sunt spații 
libere și se poate da în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani, pentru a fi folosit ca sediu pentru Asociația 
„Munții Aninei”. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi  
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 25.02.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Anina a suprafeței de teren de 2.173 mp din intravilanul 
oraşului Anina, situată în str.Valea Bucuriei, identificată în C.F.nr.1863 Steierdorf, nr. top 407, în vederea înscrierii 
în Cartea Funciară, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al 
inițiatorului, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajaterea Teritoriului, Cadastru și avizul 
comisiei de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre.  



Domnul consilier Danu Daniel-Ion spune că este vorba despre o grădină vis-a – vis de casa 
părintească a doamnei Moder Eva-Lucia, care a depus cerere de cumpărare a acestui teren. Doamna 
intenționează să folosească acest teren  pentru o grădină. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi  
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 25.02.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina, situat în oraș Anina, Pășunea Izvarna, 
identificat în C.F.nr.32308, nr.Cadastral 32308, având o suprafață totală de 287.643 mp, în două loturi, în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare 
al inițiatorului, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajaterea Teritoriului, Cadastru și 
avizul comisiei de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre.  

Domnul consilier Danu Daniel-Ion spune că terenul se află în zona cartierului Oraș Nou, iar un 
cetățean dorește acest teren pentru a-și dezvolta o afacere. Terenul se află în pășunea Izvarna. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi  
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 25.02.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina, situat în oraș Anina, strada Libertății, 
identificat în C.F.nr.32307, nr.Cadastral 32307, având o suprafață totală de 1.500 mp, în două loturi, în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare 
al inițiatorului, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajaterea Teritoriului, Cadastru și 
avizul comisiei de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre.  

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi  
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 25.02.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina, situat în oraș Anina, strada Libertății, 
identificat în C.F.nr.32306, nr.Cadastral 32306, având o suprafață totală de 1.823 mp, în două loturi, în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare 
al inițiatorului, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajaterea Teritoriului, Cadastru și 
avizul comisiei de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre.  

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi  
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 25.02.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Bucegi ”, în suprafaţă de13.609 mp ( 9.590 mp 
intravilan și 4019 mp extravilan), din CF nr. 3 Steierdorf, nr.top.1163/53/238...1/1/1/a, în vederea înscrierii 
în Cartea Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, 
poziția 48, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, 



raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajaterea Teritoriului, Cadastru și avizul comisiei de 
specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre.  

Domnul Danu Daniel – Ion precizează că prin acest proiect de hotărâre se dorește intabularea 
străzilor. Acest lucru este necesar pentr accesarea de proiecte cu fonduri europene. 

Domnul Burcaș Ioan spune că și punctul unu de la completarea ordinii de zi face parte din aceeași 
stradă și pentru a putea fi intabulată necesită dezmembrarea. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi  
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 25.02.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Crivina ”, în suprafaţă de 8.611 mp ( 6.366 mp 
intravilan și 2.245 mp extravilan), din CF nr. 2242, 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 55, 
prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul 
de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajaterea Teritoriului, Cadastru și avizul comisiei de 
specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre.  

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi  
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din 25.02.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Dealul Frumos ”, în suprafaţă de 5.923 mp din 
CF nr. 2242, 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 75, prezintă actele care însoțesc proiectul 
de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, 
Amenajaterea Teritoriului, Cadastru și avizul comisiei de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi  
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 25.02.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 15 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Puțul V ”, în suprafaţă de 3.953 mp ( 1.494 mp intravilan 
și 2.459 mp extravilan), din CF nr. 2242, 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 96, prezintă 
actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de 
specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajaterea Teritoriului, Cadastru și avizul comisiei de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi  
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 25.02.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 16 de pe ordinea de zi – Proiect de 

hotărâre privind aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada Spitalului ”, în suprafaţă de 1.267 mp din CF nr. 



3, nr.top.1163/53/238...1/1/1/a, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în favoarea orașului Anina, 
domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția 104, prezintă actele care însoțesc proiectul 
de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, 
Amenajaterea Teritoriului, Cadastru și avizul comisiei de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi  
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 25.02.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 17 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind aprobarea vânzării directe a terenului aferent construcției, în suprafață de 184 mp, situat în oraș 
Anina, strada Sfânta Varvara, nr.2B, cuprins în C.F. nr. 32385 Anina, nr. cadastral 32385, către S.C. 
ROMERQUELLE – IMPEX S.R.L., prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul 
de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajaterea Teritoriului, 
Cadastru și avizul comisiei de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Domnul consilier Ungureanu Dorinel spune că a fost sunat și amenințat la telefon privind punctele 
17 și 18 de pe ordinea de zi. Dânsul mai spune că nu contează cine cu cine a votat și că nu are nimic de 
împărțit cu nimeni, cu domnul Bolboacă Gheorghe au fost colegi, o singură remarcă are pentru doamna 
secretar, conform art.136 din Constituția României, proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin 
lege şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale iar bunurile proprietate publică sunt 
inalienabile și că vânzarea bunurilor din domeniul public se pedepsește, administrativ, civil, penal după 
caz. 

Doamna secretar spune că aferent cererii de cumpărare a terenului în cauză este și extras de C.F. 
din care rezultă  faptul că terenul se află în domeniul privat al UAT Anina. 

Domnul primar Românu Gheorghe intervine spunând că bunurile din domeniul public pot fi date în 
administrare, concesionare, închiriere și folosință gratuită, iar bunurile din domeniul privat se pot vinde. 

Nemaifiind alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 10 voturi  „pentru”, și 5 
„abțineri”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 25.02.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 18 de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului aferent construcției, în suprafață de 185 mp, situat în 
oraș Anina, strada Sfânta Varvara, nr.2B, cuprins în C.F. nr. 32386 Anina, nr. cadastral 32386, către 
domnul MARINAȘ PAVEL – CRISTIAN, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajaterea 
Teritoriului, Cadastru și avizul comisiei de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Domnul primar spune că este aceeași situație ca la punctul 17 de pe ordinea de zi.  
  Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 10 voturi  „pentru”, și 5 

„abțineri”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 54 din 25.02.2021.  
 



La punctul 19 de pe ordinea de zi dl. Danu Daniel-Ion prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren intravilan, în suprafață de 317 mp, situat în 
oraș Anina, strada Drum Nou, cuprins în C.F. nr. 32390 Anina, nr. top 413 şi a preţului de vânzare al 
acestuia, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, 
raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajaterea Teritoriului, Cadastru și avizul comisiei de 
specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Domnul consilier Retezan Ioan părăsește sala și nu votează fiind în conflict de interese. 
Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 voturi  „pentru”, și 1 

„abținere”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 25.02.2021.  
 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 20 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren intravilan, în suprafață de 345 mp, situat în oraș Anina, 
strada Drum Nou, cuprins în C.F. nr. 32391 Anina, nr.cadastral 32391 şi a preţului de vânzare al acestuia, prezintă 
actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de 
specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajaterea Teritoriului, Cadastru și avizul comisiei de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Domnul consilier Retezan Ioan părăsește sala și nu votează fiind în conflict de interese. 
Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 voturi  „pentru”, și 1 

„abținere”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 25.02.2021.  
 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 21 de pe ordinea de zi - 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. 30330 Anina (CF  Colectivă 
veche nr. 3286 Steierdorf) , număr cadastral  top. 1183/31/b/37/b/1/d/.../1/1/1/1/69. Apartamentul nr. 2 este 
domeniu privat al Statului Roman,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu două apartamente 
situată în Orașul Anina , județul Caraș - Severin, strada Vasile Alecsandri, nr. 18, prezintă actele care 
însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort și avizul comisiei de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi  
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 57 din 25.02.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 22 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată 
sub numele de ”apartament nr. 17”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu douăzeci apartamente , clădire 
localizată  în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Celnic Nord, bl. 3 , înscrisă în Cartea Funciară 
30014 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3396 Steierdorf ), număr cadastral  top. 
1183/31/b/37.../1/1/b/4.Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 17” este domeniu             
privat  al Statului Român, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare 
al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort și avizul comisiei de specialitate. 



Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi  
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 25.02.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 23 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală), pentru locuința individualizată 
sub numele de ”apartament nr. 3”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu zece apartamente 
clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou , bloc P2, locuință individualizată 
sub numele de ”apartament nr. 3” locuință ce face parte din domeniul privat al Statului Român ; clădirea 
rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nr 30125  Anina, (CF 
colectivă veche nr. 3161  Steierdorf ) cu număr cadastral top.1183/53/a...a/2/1/23. Locuința individualizată 
sub numele de ”apartament nr. 3” face parte din domeniul privat al Statului Român, prezintă actele care 
însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort și avizul comisiei de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi  
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 25.02.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 24 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată 
sub numele de ”apartament nr. 10”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu zece apartamente 
clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou , bloc P6, locuință individualizată 
sub numele de ”apartament nr. 10” locuință ce face parte din domeniul privat al Statului Român ; clădirea 
rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nr 30843  Anina, (CF 
colectivă veche nr. 3165  Steierdorf ) cu număr cadastral  top.1183/53/a/1.../a/2/1/27. Locuința 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 10” face parte din domeniul privat al Statului Român, 
prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul 
de specialitate al compartimentului de resort și avizul comisiei de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Domnul consilier Conțescu Viorel părăsește sala și nu votează fiind în conflict de interese. 
Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi  

„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 25.02.2021.  
 

În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 25 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 
pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată 
sub numele de ”apartament nr. 10”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu zece apartamente 
clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou , bloc P2, locuință individualizată 
sub numele de ”apartament nr. 10” locuință ce face parte din domeniul privat al Statului Român ; clădirea 
rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nr 30125  Anina, (CF 
colectivă veche nr. 3161  Steierdorf ) cu număr cadastral  top.1183/53/a.../a/2/1/23. Locuința 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 10” face parte din domeniul privat al Statului Român, 
prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul 
de specialitate al compartimentului de resort și avizul comisiei de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi  
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 25.02.2021.  

 



În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 26 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 
pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată 
sub numele de ”apartament nr. 13”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu patrusprezece 
apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Aleea Brazilor , bloc C13,; 
clădirea rezidențială în cauză(condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nr 31067  
Anina, (CF colectivă veche nr. 3153  Steierdorf ) cu număr cadastral  top.1183/53/a/1/a...a/2/1/15. Locuința 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 13” face parte din domeniul privat al Statului Român, 
prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul 
de specialitate al compartimentului de resort și avizul comisiei de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi  
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 25.02.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 27 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată 
sub numele de ”apartament nr. 1”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu patrusprezece 
apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Aleea Brazilor , bloc C13,; 
clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nr 31067  
Anina, (CF colectivă veche nr. 3153  Steierdorf ) cu număr cadastral  top.1183/53/a/1/a...a/2/1/15. Locuința 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 1” face parte din domeniul privat al Statului Român, 
prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul 
de specialitate al compartimentului de resort și avizul comisiei de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi  
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 25.02.2021.  

 
 

În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 28 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 
pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată 
sub numele de ”apartament nr. 4”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu zece apartamente 
clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou , bloc P2, locuință individualizată 
sub numele de ”apartament nr. 4”; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în 
Cartea Funciară Colectivă nr 30125  Anina, (CF colectivă veche nr. 3161  Steierdorf ) cu număr cadastral  
top.1183/53/a.../a/2/1/23. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 4” face parte din 
domeniul privat al Statului Român, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de 
aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort și avizul comisiei de 
specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi  
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 25.02.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 29 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată 
sub numele de ”apartament nr. 1”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu zece apartamente 
clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou , bloc P8, locuință individualizată 
sub numele de ”apartament nr. 1”; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în 
Cartea Funciară Colectivă nr 30979  Anina, (CF colectivă veche nr. 3167  Steierdorf ) cu număr cadastral  
top.1183/33/a/1/a.../2/1/29. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 1” face parte din 
domeniul privat al Statului Român, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de 



aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort și avizul comisiei de 
specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi  
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 25.02.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 30 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată 
sub numele de ”apartament nr. 12”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu patrusprezece 
apartamente clădire situată în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Aleea Brazilor , bloc C13,; clădirea 
rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nr 31067  Anina, (CF 
colectivă veche nr. 3153  Steierdorf ) cu număr cadastral  top.1183/53/a/1/a...a/2/1/15. Locuința 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 12” face parte din domeniul privat al Statului Român, 
prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul 
de specialitate al compartimentului de resort și avizul comisiei de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi  
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 25.02.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 31 de pe ordinea de zi – proiect de hotărâre 

pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată 
sub numele de ”apartament nr. 7 ”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu patrusprezece 
apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Aleea Brazilor , bloc C14,; 
clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nr 30253  
Anina, (CF colectivă veche nr. 3154  Steierdorf ) cu număr cadastral  top.1183/53/a/1/a...a/2/1/16. Locuința 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 7” face parte din domeniul privat al Statului Român, 
prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul 
de specialitate al compartimentului de resort și avizul comisiei de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi  
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 25.02.2021.  

 

În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 32 de pe ordinea de zi - 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 (condominiu - bloc) cu zece apartamente 
clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou , bloc P2, locuință individualizată 
sub numele de ”apartament nr. 2”; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în 
Cartea Funciară Colectivă nr 30125  Anina, (CF colectivă veche nr. 3161  Steierdorf ) cu număr cadastral  
top.1183/53/a.../a/2/1/23. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 2” face parte din 
domeniul privat al Statului Român, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de 
aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort și avizul comisiei de 
specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi  
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 68 din 25.02.2021.  

 



În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 1 de pe completare ordine de zi - proiect de 
hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina, situat în oraș Anina, 
strada Bucegi, identificat în C.F.nr.31390 Anina, nr.Cadastral 31390, având o suprafață totală de 6.036 mp, 
în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort, și 
avizul comisiei de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi  
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 25.02.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 2 de pe completare ordine de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de realizare a studiului topografic în vederea proiectării 
reţelei de transport gaze naturale Reşiţa - Anina, din Judeţul Caraş – Severin, prezintă actele care însoțesc 
proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort și avizul comisiei de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 

Comisia de specialitate nr. III – Comisia juridică, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, sport și agrement,  avizează favorabil acest 
proiect de hotărâre.  

 
Dl. primar Românu Gheorghe arată că suntem în ultima fază privind proiectul de rețea de gaz, s-a 

reușit intabularea a 70 % dintre străzile din orașul Anina. Domnul primar spune că a avut discuții cu 
primarul municipiului Reșița și s-a stabilit traseul conductei de gaz, care începe de pe strada Țârova. 
Avem alocați 10.000 mc de gaz de la Mediaș pentru Anina. Față de alte orașe care vor să implementeze 
acest proiect noi suntem înaintați cam 80%. 

Dl. consilier Andronescu Tudor – Ovidiu întreabă cam când ar fi un termen optimist de realizare. 
Dl. primar Românu Gheorghe spune că sperăm ca până la sfârșitul anului să se termine faza cu 

actele, apoi urmează licitația. Suntem în discuții cu Gazprom pentru lucrare. 
D-na consilier Bilav Viorica întreabă cine va suporta branșamentul. 
Dl. Burcaș Ioan spune că până la contor va fi suportat prin proiect. 
Dl. primar mai menționează că conducta de gaz de la Reșița la Anina va fi subterană, legislația nu 

mai permite să fie la suprafață. Traseul va fi pe lângă drumul național fără a fi probleme cu circulația. 
Nemaifiind alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi  

„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 25.02.2021.  
  
Punctul 33 de pe ordinea de zi  - Diverse 
 
Domnul consilier Andronescu Tudor-Ovidiu spune că, parcul din cartierul Breiner este deteriorat și 

ar trebui reabilitat și acesta. 
Domnul consilier Roșian Lavinius-Ion arată că și în parcul din zona centrului sunt scoase și 

aruncate dalele pe calea ferată. 
Domnul primar precizează că sunt discuții pentru a contracta un arhitect care să se ocupe de 

reamenajarea parcului din Breiner  și pentru a se amenaja o remiză de pompieri în cartierul Steierdorf. 
Mai precizează că în ceea ce privește Sigismundul, se va face un teren de sport în curtea grădiniței. 
Probleme sunt și cu clădirea fostului Club din Sigismund, clădire care a fost preluată de primărie și au 
constatat că s-a făcul focul în interiorul acesteia, putând să ia foc. Sunt solicitări pentru a fi închiriată, dar 
despre aceasta în ședințele următoare se va face un proiect de hotărâre deoarece este o persoană interesată 
pentru a deschide o afacere în acea clădire, ceea ce este un lucru bun, pentru că va fi supravegheată. 

  D-na consilier Bilav Viorica spune că ar fi bine să se facă un acoperiș pe structura de beton 
realizată la noua Capelă și un acoperiș pe această structură. 

Domnul primar spune că s-a realizat și se va repara și parcarea. 



D-na consilier Bilav Viorica arată că la cimitirul din Sigismund este mult gunoi și ar trebui să se 
facă curat. 

Domnul primar răspunde că s-a făcut. 
Domnul Micicoi Gheorghe sugerează că ar bine la Capela de la cimitir să se pună un robinet de apă. 
Domnul consilier Retezan Ioan spune că și la chiuveta din cimitir sunt probleme cu scurgerea și ar 

trebui remediată. 
Domnul consilier Waldkohr Alin aduce în discuție și cimititul de la Celnic, dânsul spune că ar 

trebui să se facă o alee principală pe mijlocul cimitirului, deoarece când plouă se face noroi. 
Domnul primar spune că se va face și se vor tăia și brazii care sunt pe marginea cimitirului. 
Domnul consilier Roșian Lavinius-Ion spune că la cimitirul din Celnic ar trebui să se facă o mică 

parcare pentru mașini, deoarece este lângă drumul național și este mai dificil de parcat. 
Domnul Danu Daniel-Ion răspunde că se va lua în considerare acest aspect. 

      Întrucât alte întrebări, interpelări şi probleme de analizat nu mai sunt, iar punctele înscrise pe 
ordinea de zi au fost discutate, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei de astăzi.  

   Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal.     

                                                                                                                    Întocmit, 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         p. Secretar general,   
      Consilier Daniel - Ion DANU                                             Marcela NIȚICĂ 


