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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
 
 
 

HOTĂRÂRILE  CONSILIULUI  LOCAL  AL  ORAŞULUI ANINA 
PE ANUL  2017 

 
 
NR. 
HOTĂ
RÂRII 

DATA 
EMITERII 

                                 
                                      OBIECTUL HOTĂRÂRII 

1. 05.01.2017 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: Ianuarie, 
Februarie și Martie 2017. 
 

2. 05.01.2017 Hotărâre privind aprobarea acoperirii deficitului anual al bugetului local și 
bugetului de venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent 
anului 2016. 
 

3. 05.01.2017 Hotărâre privind aprobarea arondării străzilor din Orașul Anina la unitatea 
școlară de învățământ Liceul „ Mathias Hammer” Anina. 
 

4. 30.01.2017 Hotărâre privind  adoptarea unor măsuri impuse prin Raportul de evaluare al 
Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 60823/G/II/19.12.2013, rămas definitiv 
prin Decizia nr.2631/18.10.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a 
României. 
 

5. 30.01.2017 Hotărâre privind încetarea înainte de termen a mandatului de consilier local al 
domnului  CAREBA GAVRILĂ, din partea  Partidului Social Democrat (PSD) 
şi declararea locului vacant al acestuia. 
 

6. 30.01.2017 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului NEAG 
IOAN OVIDIU membru  pe lista Partidului Social Democrat (PSD). 
 

7. 30.01.2017 Hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului Local al oraşului Anina, 
judeţul Caraş-Severin, ca urmare a validării unui nou consilier local. 
 

8. 30.01.2017 Hotărâre privind reorganizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
oraş Anina, judeţul Caraş-Severin. 
 

9. 30.01.2017 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al 
anului 2016. 
 

10. 30.01.2017 Hotărâre privind aprobarea Programului Minimal de Lucrări pe anul 2017 
finanţat din bugetul local şi din alte surse. 
 

11. 30.01.2017 Hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte pentru servicii de 
elaborare lucrări topografice. 
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12. 30.01.2017 Hotărâre privind aprobarea contractării de prestări servicii juridice de 

consultanţă şi reprezentare avocaţială pentru autorităţile şi instituţiile publice 
din oraşul Anina. 
 

13. 30.01.2017 Hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri pentru plata indemnizaţiei 
lunare, a membrilor care activează în cadrul  „FANFARELOR ORAŞULUI 
ANINA”. 
 

14. 30.01.2017 Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru colectarea deşeurilor menajere, 
începând cu data de 01.01.2017. 
 

15. 30.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea Actului Adiţional nr. 1/2017 de modificare şi 
completarea a Actului Constitutiv al societăţii „Antrepriza Şteier S.R.L.”, act 
constitutiv având ca număr de dată certă nr. 
413/11.03.2013 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Caraş- Severin. 
 

16. 30.01.2017 Hotărâre privind aprobarea taxelor pentru activitatea de pompe funebre 
aplicate de S.C.ANTREPRIZA ŞTEIER SRL ANINA. 
 

17. 30.01.2017 Hotărâre privind aprobarea redevenţei datorată de S.C.ANTREPRIZA ŞTEIER 
SRL la contractul de concesiune de servicii, a Serviciului de Administrare a 
Cimitirelor aparţinând domeniului public al Oraşului Anina. 
 

18. 30.01.2017 Hotărâre privind aprobarea menţinerii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din raza teritorială a oraşului Anina, pentru anul şcolar 
2017 -  2018. 
 

19. 30.01.2017 Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului oraşului Anina pe anul 2017. 
 

20. 30.01.2017 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafaţă totală de 9.517 
mp, din intravilanul oraşului Anina, str.Victoriei, nr.10, identificat în C.F. nr. 
31858, în 7 (şapte) loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară. 
 

21. 30.01.2017 Hotărâre privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2017, a  S.C.”ANTREPRIZA ŞTEIER” SRL. 
 

22. 30.01.2017 Hotărâre privind aprobarea devizului general recalculat la 01.01.2017 
pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de drum pentru străzile Colonia 
I, Vulturilor şi Valea Vulpilor în Anina, comuna Anina”. 
 

23. 30.01.2017 Hotărâre privind aprobarea parametrilor tehnico-economici actualizaţi 
la 01.01.2017, pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de drum pentru 
străzile Colonia I, Vulturilor şi Valea Vulpilor în Anina, comuna Anina”. 
 

24. 30.01.2017 Hotărâre privind asigurarea finanţării de la bugetul local a categoriei de 
cheltuieli care nu se finanţaează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru 
proiectul „Modernizarea infrastructurii de drum pentru străzile Colonia I, 
Vulturilor şi Valea Vulpilor în Anina, comuna Anina”. 
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25. 30.01.2017 Hotărâre privind necesitatea și oportunitatea achiziționării serviciilor de 

consultanță și proiectare (Cod CPV : 79400000-8- Consultanță în afaceri și în 
management și servicii conexe) pentru obiectivul de investiție “Eficientizarea 
energetică a clădirilor instituțiilor publice ale orașului ANINA”. 
 

26. 30.01.2017 Hotărâre privind necesitatea și oportunitatea achiziționării serviciilor de 
consultanță și proiectare (Cod CPV : 79400000-8- Consultanță în afaceri și în 
management și servicii conexe) pentru obiectivul de investiție “Eficientizarea 
energetică a clădirilor instituțiilor publice ale orașului ANINA”. 
 

27. 30.01.2017 Hotărâre privind aprobarea eliberării din funcția de administrator al SC 
„ANTREPRIZA STEIER” SRL a domnului SÎNTION AUREL. 
 

28. 30.01.2017 Hotărâre privind aprobarea numirii în funcția de administrator al SC 
„ANTREPRIZA STEIER” SRL  a domnului SÂRBU ION. 
 

29. 30.01.2017 Hotărâre privind împuternicirea noului administrator al SC „ANTREPRIZA 
STEIER” SRL domnul SÂRBU ION, să reprezinte interesele acestei societăți, 
în fața tuturor instituțiilor și autorităților abilitate. 
 

30. 30.01.2017 Hotărâre privind aprobarea susținerii financiare pentru funcționarea până la 
data de 01.03.2017, a activității Căminului pentru Persoane Vârstnice Anina. 
 

31. 23.02.2017 Hotărâre privind darea în administrare a Serviciului de Salubrizare al oraşului 
Anina, Serviciului Local de Utilităţi Publice, în subordinea Consiliului Local 
Anina. 
 

32. 23.02.2017 Hotărâre privind darea în administrare a Serviciului de iluminat public, 
Serviciului Local de Utilităţi Publice, în subordinea Consiliului Local Anina. 
 

33. 23.02.2017 Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru delegarea gestiunii prin 
contracte de concesiune de servicii pentru organizarea şi exploatarea 
activităţilor de administrare a cimitirelor  aparţinând domeniului public al 
Oraşului Anina. 
 

34. 23.02.2017 Hotărâre  privind aprobarea Documentaţiei pentru delegarea gestiunii 
serviciului de administrare a domeniului public şi privat  în Oraşul Anina, 
pentru activităţile privind serviciile de administrare prin activităţi de 
construire, modernizare şi de întreţinere a străzilor, drumurilor, podurilor, a 
pasajelor rutiere şi pietonale aparţinând domeniului public şi privat al Oraşului 
Anina. 
 

35. 23.02.2017 Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru delegarea gestiunii 
serviciului de administrare a domeniului public şi privat  în Oraşul Anina , 
pentru activităţile privind serviciile de administrare prin activităţi de 
întreţinere, reparaţii curente şi reabilitare a fondului locativ aparţinând 
domeniului public şi privat al Oraşului Anina. 
 

36. 23.02.2017 Hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de servicii de publicitate 
media. 



4 
 

 
 

37. 23.02.2017 Hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de servicii de expertizare 
tehnică a lucrărilor de construcţii. 
 

38. 23.02.2017 Hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului şi Urbanism a oraşului Anina şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a acesteia.  
 

39. 23.02.2017 Hotărâre privind radierea debitelor şi a contractelor încheiate la Serviciul de 
Salubritate al Oraşului Anina, cu persoanele fizice decedate. 
 

40. 23.02.2017 Hotărâre privind radierea din evidenţe şi a debitelor unor agenţi economici, cu 
contracte încheiate la Serviciul de Salubritate al Oraşului Anina. 
 

41. 23.02.2017 Hotărâre privind aprobarea reducerii taxei de închiriere pentru spaţiul „Fabrica 
de Pâine”din cadrul Centrului de Afaceri Anina, închiriat de  S.C.PANVITAL 
SRL. 

42. 23.02.2017 Hotărâre privind înscrierea în domeniul public al oraşului Anina, a imobilului 
– clădire cu terenul aferent “Centrul Naţional de Informare şi Promovare 
Turistică” în oraşul Anina, judeţul Caraş – Severin. 
 

43. 23.02.2017 Hotărâre privind privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
oraşului Anina, a unui teren în suprafaţă de 1.017 mp, cuprins în C.F. nr. 
31004, Nr.Cadastral 31004, situat în oraşul Anina, Cartier Oraşul Nou. 
 

44. 23.02.2017 Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata chiriilor locuinţelor sociale, 
pentru familiile beneficiare de ajutor social de pe raza oraşului Anina. 
 

45. 23.02.2017 Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune şi lucrări de interes local, a 
muncilor neremunerate în folosul comunităţii pe anul 2017. 
 

46. 23.02.2017 Hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ” INTERCOM DEŞEURI ”Caraş – Severin. 
 

47. 23.02.2017 Hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului Oraşului Anina. 
 

48. 23.02.2017 Hotărâre privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a unor 
fâneţe proprietatea publică a Oraşului Anina. 
 

49. 23.02.2017 Hotărâre privind aprobarea de către Consilul Local Anina - asociat unic a 
Raportului de gestiune - descărcare de activitate privind rezultatele economico-
financiare la data de  31.01.2017 la societatea ANTREPRIZA   STEIER   SRL 
ca urmare a eliberării din funcţia de administrator al societăţii a domnului 
SINTION AUREL prin H.C.L. Anina  nr. 27/30.01.2017, în conformitate cu 
articolul 194, aliniatul (1) litera b) din Legea 31/1990 privind societăţile 
comerciale , republicată şi actualizată. 
 

50. 23.02.2017 Hotărâre privind anularea pentru nelegalitate a H.C.L. nr. 28/30.01.2017 emisă 
de către Consiliul Local Anina, ca urmare a faptului că nu s-a finalizat dosarul 
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de selecţie a d-lui   SÂRBU   ION  prin refuzul acestuia de a mai depune  
ulterior  Declaraţia de Intenţie cerută de H.G.nr. 722/28.09.2016 prin art. 44 
din  NORMELE METODOLOGICE la aceasta, cât şi prin refuzul ulterior 
al candidatului de a mai accepta numirea ca administrator. 
 

51. 23.02.2017 Hotărâre privind anularea pentru nelegalitate a H.C.L. nr. 29/30.01.2017 emisă 
de către Consiliul Local Anina, ca urmare a faptului că nu s-a finalizat dosarul 
de selecţie a d-lui   SÂRBU   ION,  prin refuzul acestuia de a mai depune 
ulterior Declaraţia de Intenţie cerută de H.G. nr.722/28.09.2016 prin art. 44 din  
NORMELE METODOLOGICE la aceasta, cât şi prin refuzul ulterior al 
candidatului de a mai accepta numirea ca administrator. 
 

52. 23.02.2017 Hotărâre privind constatarea vacanţei postului de administrator la societatea 
ANTREPRIZA   STEIER   SRL - întreprindere publică - societate cu 
răspundere limitată în conformitate în conformitate cu articolul 64 indice unu 
din O.U.G. nr. 109 / 2011 actualizată privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice; constatarea vacanţei postului de administrator va fi 
urmată de procedura de desemnare a unui administrator provizoriu. 

 
53. 23.02.2017 Hotărâre privind împuternicirea d-nei Barbu Maria – contabil la societatea 

ANTREPRIZA    STEIER   SRL - întreprindere publică - societate cu 
răspundere limitată să efectueze toate demersurile, să participe şi să semneze 
orice act necesar numai pentru participarea şi semnarea din partea societăţii a 
Actului Adiţional la Actul Constitutiv al ANTREPRIZEI    STEIER   SRL şi 
semnarea şi participarea în numele Consilului Local Anina - asociat unic în 
vederea depunerii Actului Adiţional şi a Actul Constitutiv modificat la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin. 
 

54. 23.02.2017 Hotărâre pentru aprobarea Actului Adiţional nr. 2/2017 de modificare şi 
completarea a Actului Constitutiv al societăţii „Antrepriza Steier SRL”, act 
constitutiv având ca număr de dată certă nr. 413/11.03.2013 la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Caraş- Severin ; în principal 
acest Act Adiţional este necesar la completarea Actului Constitutiv ca urmare a 
articolului  60, aliniat (2)  din din O.U.G. nr. 109 / 2011 actualizată privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice privind procedura de selecţie 
a candidaţilor pentru postul de administrator societate. 
 

55. 23.02.2017 Hotărâre privind înfiinţarea prin act administrativ – respectiv Hotărâre a 
Consiliului Local Anina – asociat unic a Comitetului de Nominalizare şi 
Remunerare de pe lângă Asociatul Unic în conformitate cu art. 140 indice 2 
din Legea nr. 31/1990 republicată şi actualizată coroborat cu art. 34 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a intreprinderilor publice.  
 

56. 23.02.2017 Hotărâre privind împuternicirea D-nei Barbu Maria – contabil, ca în numele 
societăţii ANTREPRIZA    STEIER   SRL, să aibă drept de semnătură în 
Bancă şi/sau la Trezorerie. 
 

57. 23.02.2017 Hotărâre privind împuternicirea de către Consiliul Local Anina – asociat unic 
al  S.C.”ANTREPRIZA ŞTEIER”SRL, a domnului IMBREA DUMITRU,  
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pentru semnare contracte, comenzi şi alte acte pentru desfăşurarea activităţii 
comerciale, până la numirea unui administrator. 
 

58. 23.02.2017 Hotărâre pentru completarea H.C.L.nr.19/14.01.2016 privind aprobarea 
STATUTULUI ORAŞULUI ANINA, modificată prin 
H.C.L.nr.141/28.07.2016. 
 

59. 23.02.2017 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului Casa 
ncc.2084 Cămin nefamilişti P+1, în suprafaţă construită de 884 mp, situat în 
intravilanul oraşului Anina, str.Valea Tereziei, nr.15, cuprins în C.F. nr. 31218, 
nr.Cadastral C1, nr.top. 1163/53/238/b/2/b…../a/a/a/28 Steierdorf şi a preţului 
de vânzare al acestuia. 
 

60. 23.02.2017 Hotărâre privind acordarea scutirii de la plata dobânzilor, penalităţilor şi 
majorărilor de întârziere pentru persoanele fizice care achită integral în 
perioada 01.03.2017 - 30.04.2017, debitele principale restante, inclusiv amenzi 
contravenţionale, existente în sold. 
 

61. 23.02.2017 Hotărâre privind aprobarea Programului iniţial anual al achiziţiilor publice 
pentru anul 2017 înregistrat la societatea Antrepriza Steier SRL sub nr.52/31.0 
52/31.01.2017. 
 

62. 02.03.2017 Hotărâre privind numirea de către Consiliul Local Anina la S.C.” 
ANTREPRIZA ȘTEIER’ SRL, a domnului IMBREA DUMITRU, ca 
administrator provizoriu. 
 

63. 28.03.2017 Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar la 31.12.2016. 
 

64. 28.03.2017 Hotărâre privind aprobarea bugetului administraţiei publice locale pe anul 
2017. 
 

65. 28.03.2017 Hotărâre privind aprobarea Programului de Activităţi Cultural - Educativ - 
Sportive pentru anul 2017. 
 

66. 28.03.2017 Hotărâre privind aprobarea acordării unor premii şi “Diplome de Majorat”, 
tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani. 
 

67. 28.03.2017 Hotărâre privind aprobarea acordării unor premii şi “Diplome de Fidelitate” 
cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. 
 

68. 28.03.2017 Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru transportul cadrelor 
medicale care activează în cadrul „CENTRULUI DE PERMANENŢĂ 
ANINA. 
 

69. 28.03.2017 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării în sistem leasing a unor autoturisme 
pentru deservirea Primăriei oraşului Anina. 

70. 28.03.2017 Hotărâre privind  aprobarea proiectului RESTAURAREA, CONSERVAREA, 
REABILITAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI DE 
CLASĂ A, "ANSAMBLUL PUŢULUI I, ANINA” şi a cheltuielilor legate de 
proiect. 
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71. 28.03.2017 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 

pentru proiectul RESTAURAREA, CONSERVAREA, REABILITAREA ŞI 
PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI DE CLASĂ A,  
"ANSAMBLUL PUŢULUI  I, ANINA”. 
 

72. 28.03.2017 Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren din 
domeniul public al oraşului Anina, în suprafaţă de 4.642 mp, situat în zona 
Colonia Crivina, cuprins în C.F.nr.3440, Nr.Cadastral 267, nr.top. 
895/a/134/1/255/a/8/a/1/b/a/1/a/1/a/1/1/b/2/1/1/d/1, în vederea amenajării unei 
platforme de prelucrare mecanică şi obţinere a compostului din deşeurile 
menajere ( staţie de compost ). 
  

73. 28.03.2017 Hotărâre privind aprobarea îmbunătăţirii calităţii unui teren – haldă de steril, 
situată în Anina, zona Colonia Cehă – Ponor, prin depunerea de către 
S.C.Green Ecobauer SRL a materialului cu caracteristicile unui îngrăşământ 
natural slab, obţinut în urma procedeului tehnologic de biodegradare a 
componentei organice prin cataliză enzimatică din deşeuri menajere. 
 

74. 28.03.2017 Hotărâre privind aprobarea completării H.C.L.nr.13/30.01.2017 privind 
aprobarea alocării unor fonduri pentru plata indemnizaţiei lunare, a membrilor 
care activează în cadrul  „FANFARELOR ORAŞULUI ANINA”. 
 

75. 28.03.2017 Hotărâre privind aprobarea preluării la începutul exerciţiului financiar curent a 
rezultatului din contul de profit şi pierderi al exerciţiului financiar pe anul 2016 
și acoperirea pierderii cu profitul din anii anteriori rămas nerepartizat, la 
S.C.ANTRPRIZA ŞTEIER SRL. 
 

76. 28.03.2017 Hotărâre privind aprobarea transformării unei funcţii publice vacante de 
execuţie într-o funcţie publică cu o altă denumire de nivel inferior, existentă în 
structura aparatului de specialitate a Primarului oraşului Anina. 
 

77. 28.03.2017 Hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul 
oraşului Anina. 
 

78. 28.03.2017 Hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L.nr.54/23.02.2017 privind 
aprobarea Actului Adiţional nr. 2/2017 de modificare şi completarea a Actului 
Constitutiv al societăţii „Antrepriza Steier SRL”, act constitutiv având ca 
număr de dată certă nr. 413/11.03.2013 la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Caraş- Severin. 
 

79. 28.03.2017 Hotărâre privind  aprobarea  scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe din 
patrimoniul Liceului „Mathias Hammer” Anina, în vederea casării. 
 

80. 28.03.2017 Hotărâre privind revocarea H.C.L.nr.41/09.02.2016 privind darea în folosinţă 
gratuită a imobilului (fosta Şcoală Generală Sigismund) şi a terenului aferent 
acestuia, situate în oraş Anina, strada Caraiman, nr.40, cuprinse în 
C.F.nr.30893, Nr.Cadastral 30893, către Parohia „Sfânta Treime” Anina, 
pentru înfiinţarea unui „Centru de Tineret” în vederea desfăşurării unor 
activităţi cu caracter social. 
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81. 28.03.2017 Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 
UAT Oraş Anina a imobilului (fosta Şcoală Generală Sigismund) şi a terenului 
aferent acestuia, situate în oraş Anina, strada Caraiman, nr.40, cuprinse în 
C.F.nr.30893, Nr.Cadastral 30893. 
 

82. 28.03.2017 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului 
Anina, a unui teren în suprafaţă de  600 mp, cuprins în C.F. nr. 3509 
Şteierdorf, nr.top.895/a/134/1/255/a/8/a/1/b/a/1/a/1/a/1/1/b/2/1/1/d/5/1/6/d, 
situat în oraşul Anina, Colonia Crivina. 
 

83. 28.03.2017 Hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului (fostul Ocol 
Silvic) şi a terenului aferent acestuia, în suprafaţă de 1.454 mp, reprezentând 
curţi – construcţii, situate în oraş Anina,  strada Victoriei, nr.8, cuprinse în 
C.F.nr.31727, nr.Cadastral 31727 – C1 şi 31727, către Parohia Ortodoxă 
„Sfânta Treime”- Anina, în vederea desfăşurării unor activităţi cu caracter 
social – cultural. 
 

84. 28.03.2017 Hotărâre privind aprobarea contractării de servicii de evaluare pentru imobilul 
(fosta Şcoală Generală Sigismund) şi a terenului aferent acestuia, situate în 
oraş Anina, strada Caraiman, nr.40, cuprinse în C.F.nr.30893, Nr.Cadastral 
30893 şi pentru imobilul situat în oraş Anina, strada Buhui, nr. 2. 
 

85. 28.03.2017 Hotărâre privind aprobarea preţului prestaţiilor (cu materialele puse la 
dispoziţie de către utilizator) de execuţie „Construcţii funerare”. 
 

86. 28.03.2017 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile: Aprilie, Mai şi 
Iunie  2017. 
 

87. 12.04.2017 Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii și a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Căminului pentru persoane 
vârstnice Anina. 
 

88. 12.04.2017 Hotărâre privind aprobarea Amenajamentului Pastoral al Pajiștilor din cadrul 
U.A.T. Oraș Anina, Județul Caraș - Severin. 
   

89. 12.04.2017 Hotărâre privind  aprobarea proiectului RESTAURAREA, CONSERVAREA, 
REABILITAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI  DE 
CLASĂ A, "ANSAMBLUL PUŢULUI  I, ANINA” şi a cheltuielilor legate de 
proiect. 
 

90. 12.04.2017 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 
pentru proiectul RESTAURAREA, CONSERVAREA, REABILITAREA ŞI 
PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI DE CLASĂ A,  
"ANSAMBLUL PUŢULUI  I, ANINA”. 
 

91. 12.04.2017 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului 
Anina, a unui teren în suprafaţă de 48.213 mp, situat în extravilanul oraşului 
Anina – zona Plopa, cuprins în C.F. nr. 32005, nr.Cadastral 32005. 
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92. 12.04.2017 Hotărâre privind stabilirea taxei de închiriere a buldozerului din dotarea 
Primăriei oraşului Anina. 
 

93. 12.04.2017 Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru colectarea deşeurilor menajere,  de 
către  Serviciul Local de Utilități Publice. 
 

94. 12.05.2017 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe 
trimestrul I, 2017. 
 

95. 12.05.2017 Hotărâre privind aprobarea rectificării rectificării bugetului administrației 
publice locale pe anul 2017. 
 

96. 12.05.2017 Hotărâre privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 
2017, a  S.C.”ANTREPRIZA ŞTEIER” SRL, ca urmare a reorganizării 
activității. 
 

97. 12.05.2017 Hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local oraş 
Anina, care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Liceului „Mathias 
Hammer”Anina, în anul şcolar 2016 – 2017. 
 

98. 12.05.2017 Hotărâre privind aprobarea CODULUI  DE  CONTROL 
INTERN/MANAGERIAL al UAT oraș Anina.  
 

99. 12.05.2017 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de Funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului Oraşului Anina. 
 

100. 12.05.2017 Hotărâre de revocare a H.C.L.nr.72/28.03.2017 privind aprobarea 
concesionării prin licitaţie publică a unui teren din domeniul public al oraşului 
Anina, în suprafaţă de 4.642 mp, situat în zona Colonia Crivina, cuprins în 
C.F.nr.3440, Nr.Cadastral 267, 
nr.top.895/a/134/1/255/a/8/a/1/b/a/1/a/1/a/1/1/b/2/1/1/d/1, în vederea 
amenajării unei platforme de prelucrare mecanică şi obţinere a compostului din 
deşeurile menajere ( staţie de compost ). 
 

101. 12.05.2017 Hotărâre de revocare a H.C.L.nr.82/28.03.2017 privind trecerea din domeniul 
public în domeniul privat al oraşului Anina, a unui teren în suprafaţă de  600 
mp, cuprins în C.F. nr. 3509 Şteierdorf, 
nr.top.895/a/134/1/255/a/8/a/1/b/a/1/a/1/a/1/1/b/2/1/1/d/5/1/6/d, situat în oraşul 
Anina, Colonia Crivina. 
 

102. 12.05.2017 Hotărâre de revocare a H.C.L.nr.48/23.02.2017 privind aprobarea iniţierii 
procedurii de închiriere prin licitaţie publică a unor fâneţe proprietatea publică 
a Oraşului Anina. 
 

103. 12.05.2017 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor fâneţe 
proprietatea publică a Oraşului Anina. 
 

104. 12.05.2017 Hotărâre privind prelungirea termenului de acordare a scutirii de la plata 
dobânzilor, penalităţilor şi majorărilor de întârziere pentru persoanele fizice 
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 care achită integral debitele principale restante, inclusiv amenzi 
contravenţionale, existente în sold, până la data de 30.06.2017. 
 

105. 12.05.2017 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren în 
suprafaţă de 1.017 mp, situat în intravilanul oraşului Anina, Oraș Nou, cuprins 
în C.F. nr. 31004, nr. Cadastral 31004 şi a preţului de vânzare al acestuia. 
 

106. 12.05.2017 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, în suprafață de 72 mp, situat în orașul Anina, strada Colonia Roșie, 
F.N. identificat în C.F.nr.31988, nr.Cadastral 31988, având o suprafață totală 
de 601 mp, în vederea înscrierii în Cartea Funciară. 
 

107. 12.05.2017 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, în suprafață de 330 mp, situat în Incinta Puțul II, strada Libertății, 
identificat în C.F.nr.31915, nr.Cadastral 31915, având o suprafață totală de 
6.462 mp, în vederea înscrierii în Cartea Funciară. 
 

108. 12.05.2017 Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice; 
 

109. 12.05.2017 Hotărâre privind înființarea clubului sportiv de drept public ”Club Sportiv 
Orășenesc Anina”. 
 

110. 12.05.2017 Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren din 
domeniul privat al oraşului Anina, în suprafaţă de 6.475 mp, situat în zona 
Colonia Crivina, cuprins în C.F.nr.31716, Nr.Cadastral 278, nr.top. ST 1001/a. 
 

111. 12.05.2017 Hotărâre privind aprobarea prelungirii liniei de credit de la B.C.R Reșița prin 
Act Adițional și eșalonarea sumei aprobate de 38.237 lei, care se va restitui în 
termen de 6 luni, la S.C. ANTREPRIZA STEIER S.R.L. 
 

112. 07.06.2017 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
pe anul 2017. 
 

113. 07.06.2017 Hotărâre privind aprobarea derulării unui parteneriat în proiectul „P-ACT“ – 
Programe ACTive pentru dezvoltarea zonelor marginalizate din Oraviţa 
(Ciclova Montană și Brădișorul de Jos) și Anina (Orașul Nou)  din cadrul 
Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, pentru reducerea 
numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială. 
 

114. 07.06.2017 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil din intravilanul oraşului 
Anina, strada Dealu Frumos, identificat în C.F. nr. 31918, Nr.Cadastral 31918, 
din domeniul privat al oraşului Anina, în suprafaţă totală de 120 mp, în trei 
loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară. 
 

115. 07.06.2017 Hotărâre pentru aprobarea modificării H.C.L.nr.13/30.01.2017 
privind aprobarea alocării unor fonduri pentru plata indemnizaţiei lunare, a 
membrilor care activează în cadrul  „FANFARELOR ORAŞULUI ANINA”. 

116. 07.06.2017 Hotărâre pentru aprobarea modificării H.C.L.nr.65/28.03.2017 
privind aprobarea Programului de Activităţi Cultural - Educativ - Sportive  
pentru anul 2017. 
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117. 
 

07.06.2017 
 
Hotărâre pentru modificarea H.C.L.nr.32/11.02.2015 privind aprobarea 
măsurilor pentru buna desfăşurare a activităţii de administrare a domeniului 
public şi privat de pe raza oraşului Anina, măsurile privind asigurarea 
curăţeniei şi ordinii şi măsurile privind buna desfăşurare a activităţii din pieţele 
oraşului Anina. 
 

118. 30.06.2017 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administraţiei publice locale a 
orașului Anina pe anul 2017. 
 

119. 30.06.2017 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile: Iulie, August 
şi Septembrie  2017. 
 

120. 06.07.2017 Hotărâre privind externalizarea prin preluare în regim privat a Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Anina împreună cu concesionarea proprietăţii 
publice (clădire, teren şi servitutea de acces) aferente acestor servicii 
comunitare pentru persoanele vârstnice. 
 

121. 06.07.2017 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale pe 
anul 2017. 
 

122. 06.07.2017 Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018. 
 

123. 06.07.2017 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui container pentru carburanți, în 
vederea depozitării motorinei necesare  pentru autovehiculele Primăriei 
oraşului Anina. 
 

124. 06.07.2017 Hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri din bugetul local pentru 
efectuarea reparațiilor necesare la imobilul ”POLICLINICA ANINA. 
 

125. 06.07.2017 Hotărâre privind aprobarea vânzării cărții - Ghidul informativ ”Anina, așezare 
și istorie”. 
 

126. 06.07.2017 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a unor bunuri în proprietatea 
UAT Oraș Anina. 
 

127. 06.07.2017 Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului 
contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice pentru anul 
2017 la Căminul pentru persoane vârstnice Anina. 
 

128. 06.07.2017 Hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Cantinei de Ajutor Social a oraşului Anina. 
 

129. 06.07.2017 Hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 
din cadrul Consiliului Local oraş Anina. 
 

130. 06.07.2017 Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii pentru clubul 
sportiv de drept public ”Clubul  Sportiv  Orășenesc Anina”. 
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131. 
 

06.07.2017 
 
Hotărâre privind aprobarea  NOMENCLATORULUI STRADAL al oraşului 
Anina. 
 

132. 06.07.2017 Hotărâre privind prelungirea de la patru luni la şase luni de către Consiliul 
Local Anina  a duratei mandatului de administrator provizoriu al domnului 
IMBREA DUMITRU  la S.C.”ANTREPRIZA ŞTEIER” SRL.  
 

133. 06.07.2017 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren în 
suprafaţă de 563 mp, situat în intravilanul oraşului Anina, Incinta Puțul II, 
cuprins în C.F. nr. 31914, nr. Cadastral 31914 şi a preţului de vânzare al 
acestuia. 
 

134. 06.07.2017 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren în 
suprafaţă de 2.091  mp, situat în intravilanul oraşului Anina, Incinta Puțul II, 
cuprins în C.F. nr. 31994, nr. Cadastral 31994 şi a preţului de vânzare al 
acestuia. 
 

135. 06.07.2017 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren în 
suprafaţă de 453 mp, situat în intravilanul oraşului Anina, Incinta Puțul II, 
cuprins în C.F. nr. 31993, nr. Cadastral 31993 şi a preţului de vânzare al 
acestuia. 
 

136. 06.07.2017 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil - teren din intravilanul 
oraşului Anina, strada Victoriei, nr.8,  identificat în C.F. nr. 31727, 
Nr.Cadastral 31727, din domeniul privat al oraşului Anina, în suprafaţă totală 
de 3.325 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară. 
 

137. 06.07.2017 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei pajiști, situată 
în extravilanul orașului Anina, în suprafață de 17.930 mp, cuprinsă în 
C.F.nr.30851, Nr.cadastral 30851, proprietatea publică a Oraşului Anina. 
 

138. 18.07.2017 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe 
trimestrul II, 2017. 
 

139. 18.07.2017 Hotărâre privind acordarea unor gratuităţi şi facilităţi pe transportul public de 
călători, veteranilor de război şi văduvelor de război, persoanelor cu handicap 
grav şi accentuat, însoţitorilor şi asistenţilor personali ai acestora, precum şi 
unor categorii de pensionari din oraşul Anina. 
 

140. 18.07.2017 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil - teren din intravilanul 
oraşului Anina, strada Spitalului, nr.2,  identificat în C.F. nr. 31827, 
Nr.Cadastral 31827, din domeniul public al oraşului Anina, în suprafaţă totală 
de 4.610 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară. 
 

141. 18.07.2017 Hotărâre privind modalitatea şi procedura de concesiune a unui imobil din 
domeniul public al oraşului Anina cu destinaţia unică de realizare (în condiţiile 
articolului 7 litera b) din Legea  nr. 17 din 6 martie 2000 republicată şi 
actualizată privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice) de Servicii 
Comunitare pentru persoanele vârstnice, prin îngrijire permanentă într-un  
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cămin pentru persoane vârstnice de drept privat , ca urmare a externalizării prin 
 preluare în regim privat fără susţinere financiară de la bugetul local , a 
actualului Cămin pentru Persoane Vârstnice Anina –instituţie publică în 
subordinea Consiliului Local Anina. 
 

142. 18.07.2017 Hotărâre privind modalitatea şi procedura de închiriere a unui imobil din 
domeniul public al oraşului Anina cu destinaţia unică de realizare (în condiţiile 
articolului 7 litera b) din Legea  nr. 17 din 6 martie 2000 republicată şi 
actualizată privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice) de Servicii 
Comunitare pentru persoanele vârstnice, prin îngrijire permanentă într-un 
cămin pentru persoane vârstnice de drept privat, ca urmare a externalizării prin 
preluare în regim privat fără susţinere financiară de la bugetul local, a 
actualului  Cămin pentru Persoane Vârstnice Anina –instituţie publică în 
subordinea Consiliului Local Anina. 
 

143. 18.07.2017 Hotărâre privind întocmirea de către Comitetul de Nominalizare şi 
Remunerare, în conformitate cu sistemul de guvernanţă corporativă, a 
Raportului de  Oportunitate privind selecţia şi întocmirea  listei scurte de până 
la cinci candidaţi pentru postul de administrator, sau de reînoire a 
mandatului  şi realizarea procedurilor privind numirea finală a unui 
administrator cu mandat de patru ani la societatea 
ANTREPRIZA  STEIER  S.R.L. 
 

144. 24.08.2017 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale pe 
anul 2017. 
 

145. 24.08.2017 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale pe 
anul 2017. 
 

146. 24.08.2017 Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local Anina la cofinanțarea 
proiectului ”Fazarea proiectului Modernizarea infrastructurii de apă şi apă 
uzată în judeţul Caraş – Severin”, în cuantum de 2 % din valoarea proiectului. 
 

147. 24.08.2017 Hotărâre privind aprobarea achiziționării și instalării sistemului de 
supraveghere video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în 
punctele principale ale orașului Anina. 
 

148. 24.08.2017 Hotărâre privind aprobarea efectuării lucrărilor de execuție a unei alei de acces 
la scena existentă pe platoul Bucegi. 
 

149. 24.08.2017 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de execuție DALI  și 
documentațiilor aferente pentru proiectul ”Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Școlii Gimnaziale nr.1 Celnic – Anina. 
 
 

150. 24.08.2017 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de execuție DALI  și 
documentațiilor aferente pentru proiectul ”Modernizarea infrastructurii de 
drum pe străzile Cerna, Colonia Roșie, Vasile Alecsandri, Bufenilor și Brădet  
din Anina. 
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151. 24.08.2017 Hotărâre privind aprobarea inventarului autovehiculelor din dotarea și 
administrarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Anina. 

152. 24.08.2017 Hotărâre privind aprobarea marcării, tăierii şi punerii în valoare a cca 72 fire 
de brad din zona Cimitirului Celnicul de Jos, aflat în domeniul public al al 
UAT Oraş Anina. 

153. 24.08.2017 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren în 
suprafaţă de 40 mp, situat în intravilanul oraşului Anina, strada Dealul Frumos, 
cuprins în C.F. nr. 32018, nr. Cadastral 32018 şi a preţului de vânzare al 
acestuia. 

154. 24.08.2017 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren în 
suprafaţă de 2.751 mp, situat în extravilanul oraşului Anina, cuprins în C.F.nr. 
31505, nr. Cadastral 31505 şi a preţului de vânzare al acestuia. 
 

155. 24.08.2017 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul de 
Concesiune nr. 2.343/29.03.2016 a unui teren în suprafață de 6.000 mp, situat 
în orașul Anina, strada Colonia Crivina. 
 

156. 24.08.2017 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și 
pentru serviciile publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local 
al orașului Anina. 
 

157. 24.08.2017 Hotărâre privind stabilirea nivelului indemnizației lunare de care 
beneficiază consilierii locali din cadrul Consiliului local al orașului 
Anina în perioada 1 iulie 2017- 31 decembrie 2021. 
 

158. 24.08.2017 Hotărâre privind aprobarea RAPORTULUI DE OPORTUNITATE cu Anexe 
privind selecția, alcătuirea listei scurte de până la cinci candidați, efectuarea 
interviurilor și emiterea recomandării de numire a unui administrator cu 
mandat de patru ani la întreprinderea publică-societate cu răspundere limitată 
ANTREPRIZA STEIER S.R.L. 
 

159. 24.08.2017 Hotărâre privind numirea persoanelor care vor ține Registrul de evidență a 
datoriei publice locale și a Registrului de evidență a garanțiilor locale ale 
Unității Administrativ-Teritoriale Oraș Anina, județul Caraș-Severin. 
 

160. 24.08.2017 Hotărâre privind aprobarea Contractului de prestări servicii 
nr.6.028/17.08.2017 privind realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a 
imobilelor în sectoarele cadastrale nr.10, 11, 24 și 36 în vederea înscrierii 
imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT 
Orașul Anina, județul Caraș-Severin. 
 

161. 24.08.2017 Hotărâre privind aprobarea tăierii cantității de 500 m.c. material lemnos din „ 
TRUPUL DE PAJIȘTE 13 BRĂDET”- parcela nr.18 D, 19 B, 19 C și 22, în 
vederea asigurării cantități de lemn de foc pentru iarnă necesară Primăriei și 
Instituțiilor subordonate acesteia de pe raza orașului Anina. 
 

162. 24.08.2017 Hotărâre privind acordarea unui spor pentru muncă în condiții degradante civic 
pentru personalul din cadrul Serviciului Local de Utilități Publice (SLUP) 
Anina. 
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163. 25.09.2017 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale pe 
anul 2017. 
 

164. 25.09.2017 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale pe 
anul 2017. 
 

165. 25.09.2017 Hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri 
ale Asociației Bike Attack Reșița de  pe raza oraşului Anina, în care aceasta îşi 
desfăşoară activitatea. 
 

166. 25.09.2017 Hotărâre privind alocarea unor fonduri pentru organizarea evenimentului 
”CUPA STELELE ANINEI” manifestare cultural-sportivă, ce se va desfăşura 
la Sala de Sport Anina, în data de 30 septembrie 2017. 
 

167. 25.09.2017 Hotărâre privind alocarea unor fonduri pentru premierea sportivilor la  karate. 
 

168. 25.09.2017 Hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local oraş 
Anina, care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Liceului „Mathias 
Hammer”Anina, în anul şcolar 2017 – 2018. 
 

169. 25.09.2017 Hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local oraş 
Anina, care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale 
Nr.1 Celnic - Anina, în anul şcolar 2017 – 2018. 
 

170. 25.09.2017 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local oraş 
Anina, care să facă parte din Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în 
Educaţie a Școlii Gimnaziale nr.1 Celnic - Anina, în anul şcolar 2017-2018. 
 

171. 25.09.2017 Hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei 
hotărâri pentru transmiterea unei părți din imobilul 2904, în suprafață de 
84.897 mp, din domeniul pubic al  statului şi din administrarea Ministerului 
Apărării Naționale, în domeniul  public al oraşului Anina şi în administrarea 
Consiliului Local al oraşului Anina. 
 

172. 25.09.2017 Hotărâre privind aprobarea locațiilor pentru amplasarea recipientelor de 
colectare selectivă a deșeurilor pe raza orașului Anina. 
 

173. 25.09.2017 Hotărâre privind numirea de către Consiliul Local Anina a domnului 
CIMPOER  PETRE, ca administrator cu mandat de patru ani, la 
S.C.”ANTREPRIZA  ŞTEIER” SRL. 
 

174. 25.09.2017 Hotărâre pentru aprobarea Actului Adiţional nr. 3/2017 de  modificare şi 
completare a Actului Constitutiv al societăţii „Antrepriza Steier” SRL. 
 

175. 25.09.2017 Hotărâre privind emiterea “Acordului de Numire” de către Consiliul Local 
Anina-Asociat Unic a D-nei COPOCEAN  ELENA-MARIA pentru a exercita 
controlul financiar preventiv propriu la S.C.”ANTREPRIZA  ŞTEIER” SRL. 
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176. 25.09.2017 Hotărâre privind selectarea unui furnizor acreditat de servicii sociale, cod 

serviciu social  nr. 8730 CR-V-I şi încheierea unei  „Convenţii de 
parteneriat” de patru ani , parteneriat între UAT Oras Anina, între Primăria 
Anina furnizor public acreditat de servicii sociale şi între furnizorul privat 
selectat acreditat de servicii sociale – persoană juridică fără scop lucrativ 
pentru ca împreună  să asigure funcţionarea în parteneriat a  Serviciului 
social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Anina”, cod serviciu social : 
nr.8730 CR-V-I. 
 

177. 25.09.2017 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor terenuri în suprafaţă de 161 mp 
şi 1.626 mp, din intravilanul oraşului Anina, str.Libertăţii,  zona Puţul II, 
identificate în C.F. nr. 31915, din suprafaţa totală de  6.462 mp, din domeniul 
privat al oraşului Anina, în vederea înscrierii în Cartea Funciară. 
 

178. 25.09.2017 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu din 
incinta Pieţei Agro  Anina, situat în strada Sfânta Varvara, nr.53, în suprafaţă 
de 39,37 mp. 
 

179. 25.09.2017 Hotărâre privind aprobarea vânzării de cărbune ce va fi exploatat din zona 
fostei Fabrici de Cherestea Anina. 
 

180. 25.09.2017 Hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri pentru editarea 
trimestrială a unui  ”BULETIN INFORMATIV” al  UAT Oraș Anina. 
 

181. 25.09.2017 Hhotărâre privind  aprobarea realizării documentaţiei tehnico-economice în 
vederea accesării unui proiect privind reabilitarea iluminatului public în oraşul 
Anina – proiect finanţat prin POR 2014 – 2020. 
 

182. 25.09.2017 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile: Octombrie, 
Noiembrie și Decembrie  2017. 
 

183. 05.10.2017 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
Anina pe anul 2017. 
 

184. 05.10.2017 Hotărâre privind aprobarea participării ORAȘULUI ANINA în proiectul 
transfrontalier „ Legături culturale pentru dezvoltarea turismului în regiune – 
Cultural connectin in purpose of touristic attractiveness strengthening of the 
Region” finanțat în cadrul Programului IPA – CBC ROMÂNIA- SERBIA, 
având ca obiect de activități culturale comune. 
  

185. 25.10.2017 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
Anina pe anul 2017. 
 

186. 25.10.2017 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe 
trimestrul III 2017. 
 

187. 25.10.2017 Hotărâre privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe 
trimestrul IV al anului  2017, a  S.C.”ANTREPRIZA ŞTEIER” SRL. 
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188. 25.10.2017 Hotărâre privind aprobarea parametrilor tehnico-economici pentru proiectul 
”Modernizarea infrastructurii de drum pe străzile Cerna, Colonia Roșie, Vasile 
Alecsandri și Brădet  din Anina”. 
 

189. 25.10.2017 Hotărâre privind aprobarea parametrilor tehnico-economici pentru proiectul 
”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale nr.1 Celnic – Anina, 
județul Caraș – Severin. 
 

190. 25.10.2017 Hotărâre de revocare a H.C.L.nr.176/25.09.2017 privind selectarea unui 
furnizor privat acreditat de servicii sociale, cod serviciu social  nr. 8730 CR-V-
I, persoană juridică fără scop lucrativ pentru încheierea unei  „Convenţii de 
parteneriat” de patru ani , parteneriat între UAT Oraș Anina prin Primăria 
Anina furnizor public acreditat de servicii sociale şi între furnizorul privat 
selectat acreditat de servicii sociale – persoană juridică fără scop lucrativ 
pentru ca împreună  să asigure funcţionarea în parteneriat a  Serviciului social 
„Căminul pentru Persoane Vârstnice Anina”, cod serviciu social : nr.8730 CR-
V-I. 
 

191. 25.10.2017 Hotărâre privind aprobarea de Norme Procedurale Interne  la UAT- Oraş 
Anina pentru organizarea și desfășurarea Procedurilor Simplificate Proprii  de 
atribuire a contractelor de achiziție publică/de selectare a ofertanţilor pentru 
încheierea convenţiilor de parteneriat. 
 

192. 25.10.2017 Hotărâre pentru selectarea prin Procedură Simplificată Proprie a unui partener 
de drept privat-persoană juridică fără scop lucrativ, acreditat, pentru încheierea 
unei Convenţii de Parteneriat pentru administrarea împreună cu UAT – Oraş 
Anina a  Serviciului social „Cămin pentru Persoane Vârstnice Anina”,str 
Spitalului nr. 2, judeţul Caraş-Severin. 
      

193. 29.11.2017 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 
orașului Anina pe anul 2017. 
 

194. 29.11.2017 Hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului investițional de interes public 
”Construire Capelă Mortuară", lângă Cimitirul Sigismund din orașul Anina. 
 

195. 29.11.2017 Hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri pentru plata indemnizaţiei 
lunare a membrilor care activează în ”Ansamblul de cântece și dansuri 
populare”din cadrul Casei de Cultură a orașului Anina. 
 

196. 29.11.2017  Hotărâre privind aprobarea încheierii  „ACTULUI  ADIŢIONAL”  NR.5, la 
Convenţia de Parteneriat încheiată între Consiliul Local al oraşului Anina 
(Nr.6140/22.10.2012) şi Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara, 
(Nr.1024/05.10.2012) privind stabilirea condiţiilor şi modalităţilor de finanţare 
necesare furnizării de servicii sociale de interes local, aprobată prin 
H.C.L.nr.141/27.09.2012, cu modificările ulterioare. 
 

197. 29.11.2017 Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei de închiriere a spaţiului din 
incinta clădirii „Centrului de Afaceri Anina”, închiriat de  BIROUL 
INDIVIDUAL NOTARIAL „ CAHNIŢĂ CORNELIA ELENA”, pentru 
perioada noiembrie 2017 – martie 2018. 
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198. 29.11.2017 Hotărâre privind scoaterea din evidenţele fiscale ale UAT Oraş Anina a unor 
persoane juridice aflate în stare de insolvabilitate. 
 

199. 29.11.2017 Hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale ce se vor aplica în anul fiscal 
2018. 
 

200. 29.11.2017 Hotărâre privind stabilirea tarifelor minime de bază lunare, pe zone tarifare, 
necesare calculului contravalorii chiriei pentru imobile din domeniul public şi 
privat al oraşului Anina pe anul 2018. 
 

201. 29.11.2017 Hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale destinate finanţării Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2018. 
 

202. 29.11.2017 Hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de 
care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din orașul Anina și 
aprobarea "Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de 
salubrizare". 
 

203. 29.11.2017 Hotărâre pentru modificarea H.C.L.nr.32/11.02.2015 privind aprobarea 
măsurilor pentru buna desfăşurare a activităţii de administrare a domeniului 
public şi privat de pe raza oraşului Anina, măsurile privind asigurarea 
curăţeniei şi ordinii şi măsurile privind buna desfăşurare a activităţii din pieţele 
oraşului Anina. 
 

204. 29.11.2017 Hotărâre privind neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul Local 
Anina, a dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului ”Ansamblul urban I” 
situat în Anina, strada Virgil Birou, nr.33, ap.1, județul Caraş-Severin. 
 

205. 29.11.2017 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren în 
suprafaţă de 72 mp, situat în orașul Anina, strada Colonia Roșie, F.N. 
identificat în C.F.nr.32034, nr.Cadastral 32034 şi a preţului de vânzare al 
acestuia. 
 

206. 29.11.2017 Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului oraşului Anina pe anul 2018. 
 

207. 29.11.2017 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a unității individuale, situată în 
oraş Anina, strada Virgil Birou, nr.39, ap.1, jud. Caraş-Severin, înscrisă în 
C.F.nr.30594-C1-U2, nr.Cadastral 30594-C1-U2, aflată în proprietatea S.C. 
BANC POST S.A. Sucursala Caraș-Severin. 
 
 

208. 29.11.2017 Hotărâre pentru aprobarea completării H.C.L.nr.65/28.03.2017 
privind aprobarea Programului de Activităţi Cultural - Educativ - Sportive 
pentru anul 2017. 
 

209. 29.11.2017 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor terenuri în suprafaţă de 870 mp 
şi 3.323 mp, din intravilanul oraşului Anina, str.Libertăţii,  zona Puţul II, 
identificate în C.F. nr. 31992, nr.Cadastral 31992 din suprafaţa totală de 6.412 
mp, din domeniul privat al oraşului Anina, în vederea înscrierii în Cartea 
Funciară. 
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210. 29.11.2017 Hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară în favoarea orașului 

Anina-domeniul privat al imobilului identificat în C.F.nr.1668, Nr.top.808, 
având suprafața măsurată de 41.734 mp, situat în Anina „ Zona Colonie”. 
 

211. 29.11.2017 Hotărâre privind aprobarea achiziționării unei Centrale Termice cu anexele 
necesare pentru Sala de Sport Anina. 
 

212. 29.11.2017 Hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică a UAT Oraș Anina. 

213. 21.12.2017 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 
orașului Anina pe anul 2017. 
 

214. 21.12.2017 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 
orașului Anina pe anul 2017. 
 

215. 21.12.2017 Hotărâre privind aprobarea transferării în anul 2017 a excedentului anual al 
bugetului de venituri proprii al Căminului de persoane vârstnice rezultat la 
încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016 . 
 

216. 21.12.2017 Hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri pentru efectuarea lucrărilor de 
execuție a unor scări de acces la gospodăriile populației, în oraș Anina, strada 
Vulturilor, județul Caraș-Severin. 
 

217. 21.12.2017 Hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri pentru efectuarea lucrărilor de 
execuție a unei rigole betonate, în oraș Anina, strada Colonia I-a, județul 
Caraș-Severin. 
 

218. 21.12.2017 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui „PROTOCOL DE 
COLABORARE” încheiat între Primăria oraşului Anina şi Asociația Nevo 
Parudimos Reșița pentru implementarea activităților din cadrul proiectului 
„InclusiveArt – Acces to Culture for Disadvantaged Childrenand Youth” 
eMS: RORS - 22, finanțat prin programul Interreg - IPA CBC, România-
Serbia. 
 

219. 21.12.2017 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul  aparatului de specialitate al primarului și 
pentru serviciile publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local 
al orașului Anina, pe anul 2018; 
 

220. 21.12.2017 Hotărâre privind stabilirea nivelului indemnizației lunare de care beneficiază 
consilierii locali din cadrul Consiliului Local al orașului Anina, începând cu 
data de  1 ianuarie 2018. 
 

221. 21.12.2017 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele 
Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Ianuarie, Februarie și Martie  
2018. 
 


