
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
 
 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi  30.07.2020, ora 1400 în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Anina 

 

       Şedinţa a fost convocată de domnul primar Gheorghe Românu în baza invitaţiei scrise  
nr. 6.718 / 24.07.2020 şi a Dispoziţiei nr. 235 din 24.07.2020, 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 Primăriei oraşului 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 12 consilieri locali, din numărul total de 15, 
care compun Consiliul Local al oraşului Anina, domnul Nicolae Radu lipsește motivat, dar și-a 
exprimat acordul în scris privind proiectele de pe ordinea de zi, și mai lipsesc motivat 2 consilieri, 
doamna Anica Albu și domnul Dorinel Ungureanu fiind în concediu medical. 

      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 12 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 contului de încheiere a exerciţiului bugetar 
pe trimestrul II al anului 2020 

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

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de închiriere a mașinilor și utilajelor 
din dotarea Primăriei orașului Anina pe anul 2020; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2020 către ASOCIAŢIA 
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, INTERCOM DEȘEURI CARAȘ - 
SEVERIN”; 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantități de 4 
mc/persoană, lemn de foc, pentru încălzirea locuințelor, unui număr de 4 persoane, văduve de 
veterani de război din orașul Anina, județul Caraș-Severin; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului Oraşului Anina. 



7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tăierii cantităţii de 150 m.c. material lemnos 
din „TRUPUL DE PĂŞUNE IZVARNA”, în vederea asigurării cantităţii de lemn de foc 
pentru iarnă necesară Primăriei şi instituţiilor subordonate acesteia de pe raza oraşului Anina;     

8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul 
Local Anina, a dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului parte din Ansamblul 5 case 
duble, azi locuințe, situat în orașul Anina, str.Colonia Roșie 2, 4, 6, 8, 10, județul Caraș-
Severin; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea NOMENCLATORULUI STRADAL; 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu oneros, a dreptului de 

superficie asupra terenului în suprafață de 4.500 mp, identificat în C.F. nr. 32350 Anina, nr. 
cadastral 32350, situat administrativ în orașul Anina, str.Horea, nr.1, județul Caraș -Severin, 
în favoarea S.C. MAAV OPTIMAL S.R.L. 

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în intravilan 
și extravilan – zona Hildegard ”, în suprafaţă de (5.412 mp + 976 mp) intravilan și 16.612 mp 
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 nr.297; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  dezlipirii obiectivului „Fâneață în extravilan 
– zona Crivina ”, în suprafaţă de 4.900 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 nr.314; 

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Fâneață în 
extravilan – zona Crivina ”, în suprafaţă de 6.300 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 nr.280; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren 
pășune extravilan, în suprafaţă de 14.000 mp, situat în orașul Anina, zona Puțul V, cuprins în 
C.F.nr.32328, nr.cadastral 32328 din domeniul public al orașului Anina;  

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren 
intravilan, în suprafață de 3.659 mp, situat în oraș Anina, zona Orașul Nou, cuprins în C.F. nr. 
32309 Anina, nr. Cadastral 32309 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului aferent 
imobilului, în suprafață de 330 mp, situat în oraș Anina, strada Mathias Hammer, nr.2A, 
cuprins în C.F. nr. 32313 Anina, nr. cadastral 32313, către Biserica Creștină Baptistă 
„SPERANȚA”; 

17. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi Coli în Cartea Funciară nr. vechi 
2806 Steierdorf),  nr. cadastral  top 1163/53/238...1/1/1/b/25, din domeniul privat al Statului 
Român, apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu două apartamente situată în 
Anina, str. Oltului, nr. 48, județul Caraș – Severin; 

18. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 4 sub 
denumirea de    Carte Funciară individuală, deschidere de efectuat  în Carte Funciară 
Colectivă nr. 2983 Steierdorf), număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/b/1/.../a/1/1/b/12, 
apartamentul nr. 4 este domeniu privat al Statului Român,  apartament ce face parte din 
clădirea rezidențială cu patru apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș - Severin, 
strada M. Sadoveanu, nr. 11; 

19. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub 
denumirea de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Carte Funciară Colectivă 
nr. 3363 Steierdorf, număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/b/4/1/65, apartamentul nr. 1 este 
domeniu privat al Statului Roman,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu două 
apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș - Severin,  strada Cloșca, nr. 40; 



20. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub 
denumirea de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Carte Funciară Colectivă 
nouă nr. 31052 Anina (nr. CF colectivă veche 3350 Steierdorf), nr. cadastral  top 
1163/53/238/b/2/b/4/1/52, apartamentul nr. 1 este domeniu privat al Statului Roman,  
apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu două apartamente situată în Orașul 
Anina, județul Caraș - Severin , strada , strada Cloșca, nr. 14; 

21. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 3 sub 
denumirea de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Carte Funciară Colectivă 
nr. 30469  Anina, (nr. CF colectivă veche nr. 3193 Steierdorf,  număr cadastral  top. 
1163/53/238...a/a/a/23,  apartamentul nr. 3 este domeniu privat al Statului Român,  
apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu trei apartamente situată în Orașul Anina, 
județul Caraș - Severin, strada Valea Tereziei, nr. 27;  

22. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub 
denumirea de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Cartea Funciară Colectivă 
nouă nr. 31648 Anina (CF  Colectivă veche nr. 2842 Steierdorf, număr cadastral  top. 
1163/53/238/b/2/.../a/1/1/1/1/1/1/61, apartamentul nr. 1 este domeniu privat al Statului 
Român, apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu două apartamente situată în 
Orașul Anina, județul Caraș - Severin,  strada M. Hammer (fostă strada Muncii), nr. 38; 

23. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub 
denumirea de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Carte Funciară Colectivă 
nr. 3234 Steierdorf, număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/b/4/1/65, apartamentul nr. 1 este 
domeniu privat al Statului Român, apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu trei 
apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș - Severin, strada Minerului, nr. 16; 

24. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub 
denumirea de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat în Cartea Funciară Colectivă 
nouă nr. 30330 (CF Colectivă veche nr. 3286 Steierdorf), număr cadastral  top. 
1183/31/b/37/...//1/1/1/69, apartamentul nr. 1 este domeniu privat al Statului Român,  
apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu două apartamente situată în Orașul 
Anina, județul Caraș - Severin, strada V. Alecsandri, nr. 18; 

25. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub 
denumirea de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  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. 1 este domeniu privat al Statului 
Român,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu două apartamente situată în 
Orașul Anina, județul Caraș - Severin,  strada M. Hammer (fostă strada Muncii), nr. 34; 

26. Diverse. 
 

 Totodată propune introducerea pe ordinea de zi a următoarelor 3 proiecte de 
hotărâre: 
             1. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării de executie îmbrăcăminte asfaltică pe 
str. Drum Nou în Anina şi alocării fondurilor necesare din bugetul local; 
             2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de expertiză 
tehnică pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea infrastructurii de drum pentru străzile 
Colonia I, Vulturilor şi Valea Vulpilor în Anina, jud. Caraş – Severin”; 
             3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere 
și penalităților aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor obligații 
la bugetul local, datorate de către contribuabilii persoane juridice ș i persoanele fizice de pe 
raza administrativ- teritorială a orașului Anina, pentru anul 2020. 



               Supus la vot proiectul ordinii de zi a şedinţei, cu completările propuse, este adoptat 
în unanimitate de voturi. 

               În continuare președintele de ședință, domnul Constantin Hoancă, preia 
conducerea lucrărilor și prezintă procesele-verbale al ședinței ordinare din data de 23.06.2020 
și ale ședinței extraordinare din data de 09.07.2020. Nefiind discuții pe marginea acestora, 
supuse la vot, sunt  adoptate  în unanimitate de voturi. 
 
               La punctul unu de pe ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul II al anului 2020, supus la 
vot, este adoptat în unanimitate de voturi. 
               La punctul doi de pe ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2020, 
supus la vot, este adoptat în unanimitate de voturi. 
              La punctul trei de pe ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind 
stabilirea taxelor de închiriere a mașinilor și utilajelor din dotarea Primăriei orașului Anina pe 
anul 2020.  
             Domnul consilier Daniel Trișcă,  propune stabilirea unei taxei de 100 lei pe oră pentru 
autovehiculul autospecializată basculantă, deoarece are un consum mare de conbustibil și 
perioadele pe orele propuse în proiectul de hotărare nu sunt bine stabilite căci o astfel de 
mașină se închirează de obicei pentru mai multe ore într-o zi, astfel să fie stabilită o taxă unică 
pe oră, respectiv de 100 lei/oră, fără stabilirea unui decalaj pe ore. 
             Față de cele precizate, toți consilieri prezenți în sală sunt de acord cu propunerea 
domnului Trișcă și domnul președinte de ședință supune la vot proiectul cu propunerea de 
modificare a tarifului de 100 lei /oră a autospecializatei basculantă, astfel proiectul este 
adoptat în unanimitate de voturi. 
             La punctul patru de pe ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea cotizaţiei pe anul 2020 către ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ ,, INTERCOM DEȘEURI CARAȘ - SEVERIN”, fără alte discuții, 
supus la vot, este adoptat în unanimitate de voturi. 
             La punctul cinci de pe ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind 
acordarea cu titlu gratuit, a unei cantități de 4 mc/persoană, lemn de foc, pentru încălzirea 
locuințelor, unui număr de 4 persoane, văduve de veterani de război din orașul Anina, județul 
Caraș-Severin, fără alte discuții, supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat în unanimitate 
de voturi. 
             La punctul șase de pe ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind 
modificarea Organigramei și a Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al primarului 
Oraşului Anina. 
             Domnul consilier Lavinius Roșianu întreba dacă se modifică și posturile, la care 
domnul primar spune că nu se aduc modicări posturilor, fără alte discuții, supus la vot, 
proiectul de hotărâre este adoptat în unanimitate de voturi. 
           La punctul șapte de pe ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea tăierii cantităţii de 150 m.c. material lemnos din „TRUPUL DE PĂŞUNE 
IZVARNA”, în vederea asigurării cantităţii de lemn de foc pentru iarnă necesară Primăriei şi 
instituţiilor subordonate acesteia de pe raza oraşului Anina, fără discuții, supus la vot, 
proiectul de hotărâre este adoptat în unanimitate de voturi. 
           La punctul opt 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 parte din Ansamblul 5 case duble, azi locuințe, situat în orașul Anina, 



str.Colonia Roșie 2, 4, 6, 8, 10, județul Caraș-Severin. Domnul primar precizează că 
proprietarii imobilului vor să vandă locuința care este monument istoric și Consiliul Local 
Anina trebuie să-și exprime neexercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului, fără 
alte discuții, supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat în unanimitate de voturi.  
            La punctul nouă de pe ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea NOMENCLATORULUI STRADAL, domnul primar arată că în Anexa la Hotărâre 
blocurile din Orașul Nou nu sunt înscise corect în Cartea funciară și fără acest Nomenclator 
aprobat nu pot fi deschise noile colile în Cartea funciară și înregistrate corect, fără alte 
discuții, supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat în unanimitate de voturi. 
            La punctul zece de pe ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea constituirii cu titlu oneros, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 
4.500 mp, identificat în C.F. nr. 32350 Anina, nr. cadastral 32350, situat administrativ în 
orașul Anina, str.Horea, nr.1, județul Caraș -Severin, în favoarea S.C. MAAV OPTIMAL 
S.R.L., domnul primar arată că este o cerere a unei firme din Reșița care solicită colaborarea 
cu autoritatea locală în vederea construirii unei clădiri precum și crearea unui număr de 10-15 
locuri de muncă. Fără alte discuții, supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat în 
unanimitate de voturi. 
             La punctul unsprezece de pe ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în intravilan și extravilan – zona Hildegard ”, în 
suprafaţă de (5.412 mp + 976 mp) intravilan și 16.612 mp 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 nr.297.      
Domnul primar precizează că, atât pentru acest punct cât și pentru următoarele două puncte de 
pe ordinea de zi, aceste terenuri încercăm să le intabulăm în cartea funciară în domeniul 
public al orașului Anina, fiind necesară înscrierea la accesarea de fonduri europene,  fără alte 
discuții supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat în unanimitate de voturi. 
            La punctul doisprezece de pe ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre 
privind aprobarea  dezlipirii obiectivului „Fâneață în extravilan – zona Crivina ”, în suprafaţă 
de 4.900 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 nr.314, fără  discuții, supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat în 
unanimitate de voturi. 
            La punctul treisprezece de pe ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre 
privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Fâneață în extravilan – zona Crivina ”, în suprafaţă 
de 6.300 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 nr.280, fără discuții, supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat în 
unanimitate de voturi. 
          La punctul patrusprezece de pe ordinea de zi, este prezentat proiectul de hotărâre 
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren pășune extravilan, în suprafaţă 
de 14.000 mp, situat în orașul Anina, zona Puțul V, cuprins în C.F.nr.32328, nr.cadastral 
32328 din domeniul public al orașului Anina. Domnul primar arată că este o cerere de 
închiriere a acestui teren pășune extravilan, solicitată de către proprietarul imobilului în care 
locuiește, terenul fiind în vecinătatea locuinței sale, iar închirierea se va organiza prin licitație 
publică, putând participa și alte persoane, dacă vor fi interesate. Fără alte discuții, supus la 
vot, proiectul de hotărâre este adoptat în unanimitate de voturi. 
          La punctul cincisprezece de pe ordinea de zi, este prezentat proiectul de hotărâre 
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan, în suprafață de 3.659 mp, 
situat în oraș Anina, zona Orașul Nou, cuprins în C.F. nr. 32309 Anina, nr. Cadastral 32309 şi a 



preţului de vânzare al acestuia. Fără discuții, supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat în 
unanimitate de voturi. 
           La punctul șasesprezece de pe ordinea de zi, este prezentat proiectul de hotărâre 
privind aprobarea vânzării directe a terenului aferent imobilului, în suprafață de 330 mp, situat 
în oraș Anina, strada Mathias Hammer, nr.2A, cuprins în C.F. nr. 32313 Anina, nr. cadastral 
32313, către Biserica Creștină Baptistă „SPERANȚA”. Domnul primar precizează că acest 
teren este terenul aferent imobilului, terenul de sub construcția Bisericii, cu menținerea 
dreptul de servitute de trecere pietonală, pentru Biserica Creștină Baptistă „SPERANȚA”. 
Fără alte discuții, supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat în unanimitate de voturi. 
           La punctul șaptesprezece de pe ordinea de zi, este prezentat proiectul de hotărâre 
privind deschiderea unei noi Coli în Cartea Funciară nr. vechi 2806 Steierdorf),  nr. cadastral  
top 1163/53/238...1/1/1/b/25, din domeniul privat al Statului Român, apartament ce face parte 
din clădirea rezidențială cu două apartamente situată în Anina, str. Oltului, nr. 48, județul 
Caraș – Severin. Domnul primar precizează că de la acest punct și inclusiv punctul douăzeciși 
cinci de pe ordinea de zi, sunt deschideri noi de coli în cartea funciară la Oficiul de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară Oravița, pentru locuințele cumpărate ori de la S.C. Gostrans sau de la 
Primărie, de persoane fizice, însă până în prezent nu au fost perfectate actele și fără aceste 
deschideri de noi coli nu pot fi înregistrate în Cartea Funciară. Fără alte discuții, supus la vot, 
proiectul de hotărâre este adoptat în unanimitate de voturi. 
            La punctul optsprezece de pe ordinea de zi, este prezentat proiectul de hotărâre pentru  
deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 4 sub denumirea de Carte Funciară 
individuală, deschidere de efectuat  în Carte Funciară Colectivă nr. 2983 Steierdorf), număr 
cadastral  top. 1163/53/238/b/2/b/1/.../a/1/1/b/12, apartamentul nr. 4 este domeniu privat al 
Statului Român,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu patru apartamente 
situată în Orașul Anina, județul Caraș - Severin, strada M. Sadoveanu, nr. 11. Fără discuții, 
supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat în unanimitate de voturi. 
           La punctul nouăsprezece de pe ordinea de zi, este prezentat proiectul de hotărâre 
pentru deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub denumirea de Carte Funciară 
Individuală, deschidere de efectuat  în Carte Funciară Colectivă nr. 3363 Steierdorf, număr 
cadastral  top. 1163/53/238/b/2/b/4/1/65, apartamentul nr. 1 este domeniu privat al Statului 
Roman,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu două apartamente situată în 
Orașul Anina, județul Caraș - Severin,  strada Cloșca, nr. 40. Fără discuții, supus la vot, 
proiectul de hotărâre este adoptat în unanimitate de voturi. 
           La punctul douăzeci de pe ordinea de zi, este prezentat proiectul de hotărâre pentru 
deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub denumirea de Carte Funciară 
Individuală, deschidere de efectuat  în Carte Funciară Colectivă nouă nr. 31052 Anina (nr. CF 
colectivă veche 3350 Steierdorf), nr. cadastral  top 1163/53/238/b/2/b/4/1/52, apartamentul nr. 
1 este domeniu privat al Statului Roman,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu 
două apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș - Severin , strada , strada Cloșca, nr. 
14. Fără discuții, supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat în unanimitate de voturi. 
           La punctul douăzecișiunu de pe ordinea de zi, este prezentat proiectul de hotărâre 
pentru deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 3 sub denumirea de Carte Funciară 
Individuală, deschidere de efectuat  în Carte Funciară Colectivă nr. 30469  Anina, (nr. CF 
colectivă veche nr. 3193 Steierdorf,  număr cadastral  top. 1163/53/238...a/a/a/23,  
apartamentul nr. 3 este domeniu privat al Statului Român,  apartament ce face parte din 
clădirea rezidențială cu trei apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș - Severin, 
strada Valea Tereziei, nr. 27. Fără discuții, supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat în 
unanimitate de voturi. 
           La punctul douăzecișidoi de pe ordinea de zi, este prezentat proiectul de hotărâre 
pentru deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub denumirea de Carte Funciară 



Individuală, deschidere de efectuat  în Cartea Funciară Colectivă nouă nr. 31648 Anina (CF  
Colectivă veche nr. 2842 Steierdorf, număr cadastral  top. 
1163/53/238/b/2/.../a/1/1/1/1/1/1/61, apartamentul nr. 1 este domeniu privat al Statului 
Român, apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu două apartamente situată în 
Orașul Anina,  județul Caraș - Severin,  strada M. Hammer (fostă strada Muncii), nr. 38. Fără 
discuții, supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat în unanimitate de voturi. 
           La punctul douăzecișitrei de pe ordinea de zi, este prezentat proiectul de hotărâre 
pentru deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub denumirea de Carte Funciară 
Individuală, deschidere de efectuat  în Carte Funciară Colectivă nr. 3234 Steierdorf, număr 
cadastral  top. 1163/53/238/b/2/b/4/1/65, apartamentul nr. 1 este domeniu privat al Statului 
Român, apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu trei apartamente situată în Orașul 
Anina, județul Caraș - Severin, strada Minerului, nr. 16. Fără discuții, supus la vot, proiectul 
de hotărâre este adoptat în unanimitate de voturi. 
            La punctul douăzecișipatru de pe ordinea de zi, este prezentat proiectul de hotărâre 
pentru deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub denumirea de Carte Funciară 
Individuală, deschidere de efectuat în Cartea Funciară Colectivă nouă nr. 30330 (CF 
Colectivă veche nr. 3286 Steierdorf), număr cadastral  top. 1183/31/b/37/...//1/1/1/69, 
apartamentul nr. 1 este domeniu privat al Statului Român,  apartament ce face parte din 
clădirea rezidențială cu două apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș - Severin, 
strada V. Alecsandri, nr. 18. Fără discuții, supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat în 
unanimitate de voturi. 
             La punctul douăzecișicinci de pe ordinea de zi, este prezentat proiectul de hotărâre 
pentru deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub denumirea de Carte Funciară 
Individuală, deschidere de efectuat  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. 1 este domeniu 
privat al Statului Român,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu două 
apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș - Severin,  strada M. Hammer (fostă strada 
Muncii), nr. 34. Fără discuții, supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat în unanimitate de 
voturi. 
           La punctul douăzecișișase de pe ordinea de zi, este prezentat proiectul de hotărâre 
privind aprobarea lucrării de executie îmbrăcăminte asfaltică pe str. Drum Nou în Anina şi 
alocării fondurilor necesare din bugetul local. Fără discuții, supus la vot, proiectul de hotărâre 
este adoptat în unanimitate de voturi. 
          La punctul douăzecișișapte de pe ordinea de zi, este prezentat proiectul de hotărâre 
privind aprobarea achiziționării de servicii de expertiză tehnică pentru obiectivul de investiţii 
“Modernizarea infrastructurii de drum pentru străzile Colonia I, Vulturilor şi Valea Vulpilor 
în Anina, jud. Caraş – Severin”. Fără discuții, supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat 
în unanimitate de voturi. 
           La punctul douăzecișiopt de pe ordinea de zi, este prezentat proiectul de hotărâre 
privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente 
impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor obligații la bugetul local, datorate 
de către contribuabilii persoane juridice ș i persoanele fizice de pe raza administrativ- 
teritorială a orașului Anina, pentru anul 2020. Domnul consilier Alexandru Nicola spune să nu 
avem clemență pentru cei ce nu plătesc, motiv pentru care nu este de acord cu proiectul de 
hotărâre și votează împotrivă. Domnul primar arată că avem cadru legal pentru aceste scutiri, 
că și alte primării practică aceste scutiri a căte două luni pe an, nu avem de ce să nu încurajăm 
cetățeanul să vină și să plătească, scopul nostru fiind de a aduce venituri la bugetul local. Fără 
alte discuții, supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru și 1 vot 
împotrivă. 
            La punctul douăzecișinouă de pe ordinea de zi ”Diverse”, i-a cuvântul:                         



 Domnul consilier Alexandru Nicola întreabă câți beneficiari de ajutor social 
avem în oraș pentru că nu se văd să lucreze pe străzi. Domnul Primar precizează că sunt două 
tipuri de beneficiari. Avem în jur de 95 persoane dintre care 27 sunt persoane cu vârsta de 
pensionare și primesc 142 de lei pentru care nu efectuează ore de muncă, mai avem 21 de 
familii monoparantale care au copii minori în creștere până la vărsta de 7 ani și nu efectuează 
ore de muncă și 47 de persoane care efectuează ore de muncă, care sunt împărțiți pe cartiere 
în funcție de locul de domiciliu. 
                  Domnul consilier Ioan Retezan spune că are o venină bătrână, care are 9 câini în 
casă și curte și nu vrea să îi dea, nici să îi castreze că așa o să se înnulțească. Domnul primar 
spune că dacă asta e voința dânsei cum să intrăm în curtea ei să-i luăm. 
                  Domnul consilier Lavinius Roșian întreabă că, se zvonește în oraș că mașina 
domnului viceprimar i-a fost luată. Domnul primar spune că repartizarea mașinilor o face el în 
calitate de primar, mașina este în curtea vechii Primării și va fi repartizată serviciului local de 
utilități publice (SLUP). 
                     

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

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