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` 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
 
 

HOTĂRÂRILE  CONSILIULUI  LOCAL  AL  ORAŞULUI ANINA 
PE ANUL  2022 

 
NR. 
HOTĂ
RÂRII 

DATA 
EMITERII 

                                 
                                      OBIECTUL HOTĂRÂRII 

1. 31.01.2022 Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului orașului 
Anina aferente trimestrului IV al anului 2021 

2. 31.01.2022 Hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare, 
sursa E, pe anul 2021, în sumă de 167,11 lei din excedentul anilor precedenți 

3. 31.01.2022 Hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2022 a sumei de 1.134.248,41 
lei din excedentul anilor precedenți 

4. 31.01.2022 
Hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Anina, 
pentru anul şcolar 2022 – 2023 

5. 31.01.2022 Hotărâre privind aprobarea Programului de Activităţi Cultural - Educativ – 
Sportive, care se vor desfăşura în anul 2022 

6. 31.01.2022 
Hotărâre privind aprobarea scăderii din evidenţa fiscală a U.A.T. Oraş Anina 
a creanțelor bugetare datorate de persoane juridice radiate din registrele în 
care au fost înregistrate potrivit legii 

7. 31.01.2022 

Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 
oraşului Anina, a unui teren extravilan, în suprafaţă de 21.033 mp, cuprins în 
C.F. nr. 32549 Anina, Nr.Cadastral 32549, situat în oraşul Anina, zona Puțul 
V, județul Caraș-Severin 

8. 31.01.2022 
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele 
Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Februarie, Martie, Aprilie 
anul 2022 

9. 31.01.2022 

Hotărâre privind aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în extravilan – 
zona Celnic – drumul Reșiței”, în suprafaţă de 78.400 mp. din CF nr.3, 
poziția 1471, nr.top.1183/31/b/37...1/1/e/2/b/1, în vederea înscrierii în Cartea 
Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform 
H.G..nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția 256 

10. 31.01.2022 

Hotărâre privind neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul Local al 
orașului Anina, a dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument 
istoric parte din „ Ansamblul 16 case oficiali UDR, azi locuințe”, situat în 
orașul Anina, str.Mihai Eminescu, nr.16, ap.2, județul Caraș-Severin 

11. 31.01.2022 Hotărâre privind aprobarea Programului Minimal de Lucrări pe anul 2022 
finanţat din bugetul local şi din alte surse 

 
12. 31.01.2022 

Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata chiriilor locuinţelor sociale, 
pentru familiile beneficiare de ajutor social de pe raza oraşului Anina, pe 
anul 2022 

13. 31.01.2022 
Hotărâre privind aprobarea scutirii taxei de închiriere a Sălii de Sport Anina 
pentru desfășurarea activităților echipelor clubului „C.S. Sport Star Anina”, 
pentru anul 2022 

14. 31.01.2022 Hotărâre privind aprobarea scutirii taxei de închiriere a Sălii de Sport Anina, 
pentru anul 2022, privind  desfășurarea activității echipei de fotbal „ACS 
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VIITORUL ANINA 2014”pe timpul iernii sau a timpului nefavorabil 

15. 31.01.2022 

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren intravilan, în suprafață de 6.475 mp., aparținând domeniul privat al 
orașului Anina, situat în oraș Anina, zona Crivina, cuprins în C.F. nr. 
31716Anina, Nr. cadastral 278, nr.top.ST 1001/a şi a preţului de vânzare al 
acestuia 

16. 31.01.2022 

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren intravilan, în suprafață de 111 mp., aparținând domeniul privat al 
orașului Anina,situat în oraș Anina, strada Miniș, cuprins în C.F. nr. 31360 
Anina, Nr. cadastral 31360 şi a preţului de vânzare al acestuia 

17. 31.01.2022 

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren intravilan, în suprafață de 1.478 mp., aparținând domeniul privat al 
orașului Anina,situat în oraș Anina, strada George Coșbuc, F.N.cuprins în 
C.F. nr. 32296Anina, Nr. topografic 1163/53/238/b/2/b/1/6 şi a preţului de 
vânzare al acestuia 

18. 31.01.2022 

Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, situat în oraș Anina, strada Bufenilor, F.N., identificat în 
C.F.nr.32531 Anina, nr.topografic 1183/31/b/25, având o suprafață totală de 
1.165 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară 

19. 31.01.2022 

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren intravilan, în suprafață de 936 mp., aparținând domeniul privat al 
orașului Anina, situat în oraș Anina, strada Victoriei, nr. 8, județul Caraș-
Severin, cuprins în C.F. nr. 32546 Anina, Nr. cadastral  32546, Nr. 
topografic 32546  şi a preţului de vânzare al acestuia 

20. 31.01.2022 

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren extravilan, categoria pășune, în suprafață de 26.052 mp., aparținând 
domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, zona Puțul V, 
cuprins în C.F. nr. 32547Anina, Nr. cadastral 32547 şi a preţului de vânzare 
al acestuia 

21. 31.01.2022 

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren extravilan, categoria pășune, în suprafață de 22.000 mp., aparținând 
domeniul privat al orașului Anina, situat în orașAnina, zona Ponor-Rogoz, 
cuprins în C.F. nr. 32527 Anina, Nr. cadastral 31527 şi a preţului de vânzare 
al acestuia 

22. 31.01.2022 

Hotărâre privind aprobarea aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă 
a unui teren intravilan, în suprafață de 518 mp., aparținând domeniul privat 
al orașului Anina, situat în oraș Anina, strada Oraș Nou, nr. F.N., județul 
Caraș-Severin, cuprins în C.F. nr. 32553 Anina, Nr. cadastral  32553 şi a 
preţului de vânzare al acestuia 

23. 31.01.2022 

Hotărâre privind acordarea  mandatului special reprezentantului UAT Oraș 
Anina în  AGA a S.C.AQUCARAȘ S.A în vederea exprimarii votului în 
ședința din data de 17.02.2022, ora 1100 a AGA a S.C.AQUCARAȘ S.A, 
referitor la punctele înscrise pe ordinea de zi 

24. 31.01.2022 Hotărâre pentru aprobarea Raportului  privind Monitorizarea depozitului 
închis de deșeuri  din orașul Anina 

25. 31.01.2022 

Hotărâre privind deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  
„apartament nr. 1”, situată în clădirea rezidențială cu două apartamente,  
clădire situată în orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Miniș, nr. 14; 
clădirea rezidențială în cauzăeste înscrisă în Cartea Funciară nr. 30673 Anina 
(Cartea Funciară veche nr. 3074  Steierdorf),  cu număr cadastral top. 
1163/53/238...a/1/1/b/104. 
Locuința individualizată sub numele de „apartament nr. 1”, face parte din 
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domeniul privat al Statului Român 

26. 31.01.2022 

Hotărâre privind deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  
„apartament nr. 2”, situată în clădirea rezidențială cu patru apartamente,  
clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Cheile 
Gârliștei, nr. 13; clădirea rezidențială în cauzăeste înscrisă în Cartea Funciară 
nr. 30741 Anina ( CF veche nr. 3117  Steierdorf ), cu număr cadastral  top. 
1183/31/b/37/b...1/1/b/6.. Locuința individualizată sub numele de 
„apartament nr. 2”,face parte din domeniul privat al Statului Român 

27. 31.01.2022 

Hotărâre privind deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  
„apartament nr. 2”, situată în clădirea rezidențială cu două apartamente,  
clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Poet Andrei 
Mureșanu, nr. 8; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea 
Funciară nr. 30379 Anina ( CF  veche nr. 2852Steierdorf),cu număr cadastral 
top.1163/53/238/b/2...a/1/1/1/1/1/1/b/71.Locuința individualizată sub numele 
de „apartament nr. 2”,face parte din domeniul privat al Statului Român 
 

28. 31.01.2022 

Hotărâre privind deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  
 apartament nr. 1”, situată în clădirea rezidențială cu două 
apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada 
13 Decembrie, nr. 11; clădirea rezidențială în cauzăeste înscrisă în Cartea 
Funciară veche nr. 3127  Steierdorf,  cu număr cadastral  top. 
1183/31/b/37/b...1/1/b/18. Locuința individualizată sub numele de 
„apartament nr. 1”, face parte din domeniul privat al Statului Român 

29. 31.01.2022 

Hotărâre privind deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  
„apartament nr. 1 ”, scara 1, situată în clădirea rezidențială cu nouă 
apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada 
Stadionului, nr. 1; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea 
Funciară nr.30904 Anina (Cartea Funciară veche nr. 3081 Steierdorf), cu 
număr cadastral top.1163/53/238...a/1/1/b/111. Locuința individualizată sub 
numele de „apartament nr. 1 ”, scara 1, face parte din domeniul privat al 
Statului Român 

30. 31.01.2022 

Hotărâre privind deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  
„apartament nr. 4”, situată în clădirea rezidențială cu zece apartamente,  
clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Valea Tereziei, 
nr. 39; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr. 
30999 Anina, (Cartea Funciară veche nr. 3192  Steierdorf), cu număr 
cadastral  top.1163/53/238...a/a/a/22. Locuința individualizată sub  numele 
de „apartament nr. 4” face parte din domeniul privat al Statului Român 

31. 31.01.2022 

Hotărâre privind deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de 
„apartament nr. 13”, situată în clădirea rezidențială cu patrusprezece 
apartamente, clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, Aleea  
Pinilor, bl. C4; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară 
nr.32274 Anina (Cartea Funciară veche nr.3144 Steierdorf), număr cadastral  
top. 1183/53/a...a/2/1/6. Locuința individualizată sub numele de „apartament 
nr. 13” face parte din domeniul privat al Statului Român 

32. 31.01.2022 
Hotărâre privind deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  
„apartament nr. 1”, situată în clădirea rezidențială cu zece apartamente,  
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clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, Aleea Pinilor, bl. C5; 
clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară  nr. 30178 
Anina  (Cartea Funciară veche nr. 3145 Steierdorf ), număr cadastral   
top.1183/53/a...a/2/1/7. Locuința individualizată sub numele de „apartament 
nr. 1”,face parte din domeniul privat al Statului Român 

33. 31.01.2022 

Hotărâre privind deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de 
„apartament nr. 4”, situată în clădirea rezidențială cu douăzeci apartamente,  
clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, Celnic Nord, bl. 5; 
clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară   nr. 30055 
Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3398 Steierdorf ), număr cadastral   
top.1183/31/b...1/1/b/6. Locuința individualizată sub numele de „apartament 
nr. 4” face parte din domeniul privat al Statului Român 

34. 11.02.2022 Hotărâre privind aprobarea bugetului administrației publice locale pe anul 
2022 

35. 28.02.2022 Hotarâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară a 
Consiliului Local al orașului Anina din data de 28.02.2022 

36. 28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina, pe anul 2022 

37. 28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a 
orașului Anina, pentru perioada 2021 – 2030 

38. 
28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor necesare asigurării din bugetul 

local a contribuției de întreținere a doamnei Kalafus Frida în Căminul pentru 
Persoane Adulte și Vârstnice din cadrul Fundației PRO DEO – filiala Anina 

39. 28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei autoutilitare, marca ISUZU, 
necesară pentru deservirea U.A.T. Anina 

40. 
28.02.2022 Hotărâre privind achiziționarea unei scări de pompieri cu 3 tronsoane, din 

aluminiu, 13,5 m, necesară pentru desfășurarea activității S.V.S.U. 

41. 28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor necesare pentru tipărirea 
volumului Steierdorf – Anina – Scurt istoric al mineritului 

42. 
28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între 

U.A.T. oraş Anina şi S.C.TELEBEST MEDIA S.R.L 

43. 

28.02.2022 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local oraş 
Anina și a unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu 
din cadrul Concursului pentru ocuparea funcției de director și director 
adjunct al Liceului “MATHIAS HAMMER”  

44. 
28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea completării Programului Minimal de Lucrări pe 

anul 2022 finanţat din bugetul local şi din alte surse 

45. 
28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii 

pentru  clubul sportiv de drept public  ”Clubul  Sportiv Orășenesc Anina” 
 

46. 28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de autorizare şi 
desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza oraşului Anina 

47. 28.02.2022 

Hotărâre privind neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul Local al 
orașului Anina, a dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument 
istoric parte din „ Ansamblul 16 case oficiali UDR, azi locuințe”, situat în 
orașul Anina, str.Mihai Eminescu, nr.9, ap.2, județul Caraș-Severin 

48. 28.02.2022 

Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Miniș ” – ramura 
estică, în suprafaţă de 656 mp din CF nr. 3, poziția 1525, 
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 
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nr.4, poziția 88 

49. 28.02.2022 

Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Miniș ” – ramura 
vestică, în suprafaţă de 1.492 mp din CF nr. 3, poziția 1525, 
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 88 

50. 28.02.2022 

Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Pădurii” – ramura 
nordică, în suprafaţă de 690 mp din CF nr. 3, poziția 1525, 
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 95 
 

51. 28.02.2022 

Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Pădurii” – ramura 
sudică, în suprafaţă de 3.675 mp din CF nr. 3, poziția 1525, 
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 95 
 

52. 28.02.2022 

Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Poștei ”, în 
suprafaţă de 3.003 mp din CF nr. 3, poziția 1525, 
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 94 

53. 28.02.2022 

Hotarâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Salcâmior ”, în 
suprafaţă de 1.639 mp (1.425 mp intravilan și 214 mp extravilan) din CF nr. 
3, poziția 1525, 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 102 

54. 28.02.2022 

Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Stadionului ”, în 
suprafaţă de 2.742 mp din CF nr. 3, poziția 1525, 
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 103 
 

55. 28.02.2022 

Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Valea Tereziei” – 
ramura nordică, în suprafaţă de 1.717 mp din CF nr. 3, poziția 1525, 
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 115 
 

56. 28.02.2022 

Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Valea Tereziei” – 
ramura sudică, în suprafaţă de 18.695 mp (13.353 mp intravilan și 5.342 mp 
extravilan) din CF nr. 3, poziția 1525, 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 115 

57. 28.02.2022 

Hotărâre privind aprobarea vânzării către Hotea Vasile (titular de contract de 
închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin strada Aleea Brazilor , bloc C14,  etaj 2, locuință individualizată sub 
numele de ”apartament nr. 7.”, locuința în cauză este înscrisă  în Cartea 
Funciară Individuală nr 30253-C1-U6  Anina, (CF veche nr. 3154  Steierdorf 
) cu număr cadastral  top.1183/33/a/1/a...a/2/1/16/ap.7 , locuință din 
domeniul privat al Statului Român 
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58. 28.02.2022 

Hotărâre privind aprobarea vânzării către Conțescu Mirela Manuela (titulară 
de contract de închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, 
județul Caraș-Severin strada Oraș Nou , bloc P6,  etaj IV, locuință 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 10.”; locuința în cauză este 
înscrisă  construcția locuinței  în cauză este înscrisă în Cartea Funciară 
Individuală nr 30843-C1-U3  Anina, (CF veche nr. 3154  Steierdorf ) cu 
număr cadastral  top.1183/53/a/1/a...a/2/1/27/ap.10, locuință din domeniul 
privat al Statului Român 
 

59. 28.02.2022 

Hotărâre privind aprobarea vânzării către Verde Minodora - Claudia (titulară 
de contract de închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, 
județul Caraș-Severin strada Oraș Nou , bloc P3,  parter, locuință 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 2.”; locuința în cauză este 
înscrisă  construcția locuinței  în cauză este înscrisă în Cartea Funciară 
Individuală nr 30339-C1-U7  Anina, (CF veche nr. 3162  Steierdorf ) cu 
număr cadastral  top.1183/53/a...a/2/1/24/ap.2, locuință din domeniul privat 
al Statului Român 
 

60. 28.02.2022 

Hotărâre privind aprobarea vânzării către Postelnicu Marian - Ionuț (titular 
de contract de închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, 
județul Caraș-Severin strada Aleea Pinilor , bloc C5, locuință individualizată 
sub numele de ”apartament nr. 1.”; locuința în cauză este înscrisă  în Cartea 
Funciară Individuală nr 30178-C1-U4 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 
3145 Steierdorf ), număr cadastral   top. 1183/53/a...a/2/1/7/ap.1., locuință 
din domeniul privat al Statului Român 
 

61. 28.02.2022 

Hotărâre privind aprobarea vânzării către Luchian Paraschiva (titular de 
contract de închiriere), a ”construcției (casă)” situată în Orașul Anina, 
județul Caraș-Severin strada Valea Vulpilor , nr. 16 ; locuința în cauză este 
înscrisă  în Cartea Funciară cu  nr. 31132 Anina, (C.F.  veche nr. 2352  
Steierdorf ) cu număr cadastral top. 394 Șteierdorf.  . locuință din domeniul 
privat al Statului Român 
 

62. 28.02.2022 

Hotărâre privind  deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  
”apartament nr. 6”situată în clădirea rezidențială cu zece apartamente,  
clădire situată în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bl. P4; 
clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în în Cartea Funciară   nr 31196 
Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3163 Steierdorf ), număr cadastral   top. 
1183/33/a...a/2/1/25. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
6” face parte din domeniul privat al Statului Român 

63. 29.03.2022 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina, pe anul 2022 

64. 29.03.2022 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui copiator multifuncțional 
Konica Bizhub 300i 

65. 29.03.2022 

Hotărâre  privind aprobarea participării la “Programul privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de 
vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în 
localităţi”, a documentaţiei tehnico- economice si a indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului: „CONSTRUIRE STATII DE REINCARCARE 
PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN ORASUL ANINA, JUD. CARAȘ-
SEVERIN,, 

66. 29.03.2022 Hotărâre  privind aprobarea realizării unor investiții prin PLANUL 
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NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) 

67. 29.03.2022 Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii 
pentru  clubul sportiv de drept public  ”Clubul  Sportiv Orășenesc Anina” 

68. 29.03.2022 

Hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor necesare asigurării din bugetul 
local a contribuției de întreținere a doamnei Mihăilă Angela în Căminul 
pentru Persoane Adulte și Vârstnice din cadrul Fundației PRO DEO – filiala 
Anina 

69. 29.03.2022 Hotărâre  privind aprobarea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în 
domeniul public și privat al orașului Anina, județul Caraș-Severin 

70. 29.03.2022 

Hotărâre  privind aprobarea vânzării directe a terenului intravilan aferent 
construcției, în suprafață de 56 mp, din domeniul privat al orașului Anina, 
situat în orașul Anina, strada Victoriei, nr.1A, jud.Caraș-Severin, cuprins în 
C.F. nr.31320 Anina, nr.top 895/a/134/1/255../1/1/b/2/1/1/d/4 şi încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare, către doamna MERA ANA domiciliată 
în orașul Anina, strada Valea Vulpilor, nr.35 

71. 29.03.2022 

Hotărâre  privind aprobarea concesionării prin licitație publică a  imobilului 
teren intravilan, în suprafață de 250 mp, situat în oraș Anina, str.Cotul CFR,  
județul Caraș-Severin, aparținând domeniului privat al orașului Anina, 
identificat în C.F. nr.30837 Anina, Nr.Cadastral 30837 

72. 29.03.2022 

Hotărâre  privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în intravilan și 
extravilan – str.Stadionului F.N.” în suprafaţă de 10.900 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 363 

73. 29.03.2022 

Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, teren aflat în proprietatea privată a orașului Anina, situat în oraș 
Anina, strada Libertății zona incinta Puțul II, identificat în C.F.nr. 32095 
Anina, nr.cadastral 32095, având o suprafață totală de 2.527 mp, în trei 
loturi, în vederea operării în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară 

74. 29.03.2022 

Hotărâre privind aprobarea vânzării către Iacob Ciprian (titular de contract 
de închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin strada Aleea Pinilor , bloc C2,  etaj IV, locuință individualizată sub 
numele de ”apartament nr. 10.”; locuința în cauză este înscrisă  în Cartea 
Funciară Individuală nr 31318-C1-U1  Anina, (CF veche nr. 3142/10  
Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1183/53/a/1...2/1/4/ap.10, locuință din 
domeniul privat al Statului Român 

75. 29.03.2022 

Hotărâre privind aprobarea vânzării către Novăcescu Constantin (titular de 
contract de închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, 
județul Caraș-Severin strada Oraș Nou , bloc. C8,  etaj IV, locuință 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 9.”; locuința în cauză este 
înscrisă în Cartea Funciară Individuală nr 30771-C1-U2  Anina, (C.F. veche 
nr. 3148/9 Steierdorf) cu număr cadastral  top. 1183/33/a/1.a....a/2/1/10/ap.9 
, locuință din domeniul privat al Statului Român 

76. 29.03.2022 

Hotărâre privind aprobarea către Nanu Ioana (titulară de contract de 
închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin strada Aleea Pinilor , bl. C4 etaj IV, locuință individualizată sub 
numele de ”apartament nr. 13.”; locuința în cauză este înscrisă  în Cartea 
Funciară Individuală nr 32274-C1-U4  Anina, (CF veche nr. 3144/13  
Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1183/53/a/1/a...1/2/1/6/ap.13 locuință 
din domeniul privat al Statului Român 

77. 29.03.2022 
Hotărâre  privind aprobarea suportării de la bugetul local a cheltuielilor 
efectuate cu transportul donațiilor făcute de către Asociația MEDICINE 
AIDE ET PRESENCE LANGUEDOC-ROUSSILLON 
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78. 29.03.2022 
Hotărâre  privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de 
proiectare pentru obiectivul de investiţii "Construire staţii de reîncărcare 
pentru vehicule electrice în oraşul Anina" 

79. 29.03.2022 
Hotărâre  privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de 
consultanţă pentru pregătirea şi implementarea obiectivului de investiţii 
"Construire staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în oraşul Anina" 

80. 29.03.2022 Hotărâre privind  aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de 
consultanţă pentru identificarea surselor de finanţare pentru anul 2022 

81. 29.03.2022 

Hotărâre  privind  aprobarea  dezlipirii  obiectivului „Drum comunal Uteris-
Colonia Crivina” în suprafaţă de 41.600 mp din care 25.699 mp în intravilan 
și 15.901 mp în 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, pozițiile 126, 127, 128 și 129 

82. 29.03.2022 

Hotărâre  privind aprobarea documentației tehnico-economice –faza „Studiu 
de fezabilitate” și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Caraș-Severin, în perioada 2014-2020” 

83. 29.03.2022 
Hotărâre  privind aprobarea achiziționării de servicii de elaborare Studiu de 
Fezabilitate pentru construirea şi dotarea unui centru medical de diagnostic şi 
tratament în Anina 

84. 12.04.2022 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina, pe anul 2022 

85. 12.04.2022 Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului orașului 
Anina aferente trimestrului I al anului 2022 

86. 12.04.2022 

Hotărâre privind aprobarea  devizului general estimativ al obiectivului de 
investitii „DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A 
GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE 
FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ, EFICIENTĂ ÎN OPERARE, PRECUM ȘI DE 
INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE SI 
CONSUM FINAL ÎN ORAȘUL ANINA CU LOCALITATILE 
APARTINATOARE (Steierdorf si Anina). IN COMUNA CARAȘOVA CU 
LOCALITATILE APARTINATOARE (Caraşova, Nermed, Iabalcea),IN COMUNA 
CIUDANOVIȚA CU LOCALITATILE APARTINATOARE (Ciudanoviţa, Jitin), 
IN COMUNA GORUIA CU LOCALITATILE APARTINATOARE (Goruia, 
Gârlişte, Giurgiova), IN COMUNA LUPAC CU LOCALITATILE 
APARTINATOARE (LUPAC, CLOCOTICI, RAFNIC, VODNIC), IN ORASUL 
ORAVITA (Cartier Oravita Nord - blocuri si satul Brădişorul De Jos ), ÎN 
COMUNA TÂRNOVA CU LOCALITATILE APARTINATOARE (Bratova și 
Târnova), ÎN COMUNA VĂLIUG SI LOCALITATILE APARTINATOARE 
(VĂLIUG)”, JUDETUL CARAȘ-SEVERIN” pentru partenerul ORAȘUL ANINA 
CU LOCALITATILE APARTINATOARE (Steierdorf si Anina) 

87. 12.04.2022 

Hotărâre privind aprobarea participarii la “PARTENERIATUL GAZ 2022- 
ANINA-VALEA CARASULUI” pentru realizarea obiectivului de investitii 
„DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A 
GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE 
FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ, EFICIENTĂ ÎN OPERARE, PRECUM ȘI DE 
INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE SI 
CONSUM FINAL ÎN ORAȘUL ANINA CU LOCALITATILE 
APARTINATOARE (Steierdorf si Anina). IN COMUNA CARAȘOVA CU 
LOCALITATILE APARTINATOARE (Caraşova, Nermed, Iabalcea),IN COMUNA 
CIUDANOVIȚA CU LOCALITATILE APARTINATOARE (Ciudanoviţa, Jitin), 
IN COMUNA GORUIA CU LOCALITATILE APARTINATOARE (Goruia, 
Gârlişte, Giurgiova), IN COMUNA LUPAC CU LOCALITATILE 
APARTINATOARE (LUPAC, CLOCOTICI, RAFNIC, VODNIC), IN ORASUL 
ORAVITA (Cartier Oravita Nord - blocuri si satul Brădişorul De Jos ), ÎN 
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COMUNA TÂRNOVA CU LOCALITATILE APARTINATOARE (Bratova și 
Târnova), ÎN COMUNA VĂLIUG SI LOCALITATILE APARTINATOARE 
(VĂLIUG)”, JUDETUL CARAȘ-SEVERIN” 

88. 12.04.2022 

Hotărâre privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general 
estimativ al obiectivului de investitii „DEZVOLTAREA REȚELELOR 
INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA 
CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ, EFICIENTĂ ÎN 
OPERARE, PRECUM ȘI DE INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE 
TRANSPORT, DISTRIBUȚIE SI CONSUM FINAL ÎN ORAȘUL ANINA CU 
LOCALITATILE APARTINATOARE (Steierdorf si Anina). IN COMUNA 
CARAȘOVA CU LOCALITATILE APARTINATOARE (Caraşova, Nermed, 
Iabalcea),IN COMUNA CIUDANOVIȚA CU LOCALITATILE 
APARTINATOARE (Ciudanoviţa, Jitin), IN COMUNA GORUIA CU 
LOCALITATILE APARTINATOARE (Goruia, Gârlişte, Giurgiova), IN COMUNA 
LUPAC CU LOCALITATILE APARTINATOARE (LUPAC, CLOCOTICI, 
RAFNIC, VODNIC), IN ORASUL ORAVITA (Cartier Oravita Nord - blocuri si 
satul Brădişorul De Jos ), ÎN COMUNA TÂRNOVA CU LOCALITATILE 
APARTINATOARE (Bratova și Târnova), ÎN COMUNA VĂLIUG SI 
LOCALITATILE APARTINATOARE (VĂLIUG)”, JUDETUL CARAȘ-
SEVERIN” 

89. 12.04.2022 

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 2022 
 

90. 12.04.2022 
Hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcţii ale 
Serviciului Local de Utilități Publice al orașului Anina 
 

91. 12.04.2022 
Hotărâre privind stabilirea coeficienților de ierarhizare pentru funcțiile 
contractuale din cadrul  Serviciului Local de Utilități Publice Anina 
 

92. 12.04.2022 

Hotărâre privind aprobarea modificării art.37, Anexa nr.4 la Regulamentul 
de organizare, funcționare şi autorizare a activității de transport în regim de 
taxi şi în regim de închiriere, pe raza orașului Anina, aprobat prin 
H.C.L.nr.70/25.05.2018 
 

93. 12.04.2022 
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele 
Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Mai, Iunie, Iulie anul 2022 
 

94. 12.04.2022 
Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei uși din tâmplărie PVC cu 
geam termopan, necesară la Centrul de Permanență a orașului Anina 
 

95. 03.05.2022 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina, pe anul 2022 

96. 03.05.2022 

Hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între UAT 
Oras Anina și UAT Comuna Carasova, în vederea depunerii pentru finanțare 
în cadrul COMPONENTEI C10 – Fondul Local, Axa de intervenție I.1 – 
Mobilitate urbană durabilă, Investiția I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule 
destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), apelul de 
proiecte PNRR/2022/C10 - I.1.1 a proiectului „Realizarea transportului 
public electric în Orasul Anina și zona periurbana” 

97. 03.05.2022 
Hotărâre privind aprobarea modificării și completării prevederilor H.C.L. 
nr.109/12.05.2017 precum și  a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
al  Clubului Sportiv Orășenesc Anina 
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98. 03.05.2022 

Hotărâre privind neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul Local al 
orașului Anina, a dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument 
istoric parte din Colonia minieră Steierdorf, situat în orașul Anina, 
str.Victoriei, nr.82, județul Caraș-Severin 

99. 13.05.2022 

Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Realizare sistem de 
monitorizare si supraveghere video in Oras Anina, Județ Caras-Severin”, în 
vederea finanțării 
 

100. 13.05.2022 Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Realizarea transportului 
public electric in Orasul Anina si zona periurbana” în vederea finanțării 

101. 13.05.2022 
Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului  "EFICIENTIZAREA 
ENERGETICĂ, CLĂDIRE "CLUBUL ELEVILOR", STR. LIBERTATII, 
NR. 27" 

102. 13.05.2022 
Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului EFICIENTIZAREA 
ENERGETICĂ CLĂDIRE "HOTEL STEIER", STR. VICTORIEI, NR. 41 
 

103. 13.05.2022 

Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de consultanță 
pentru elaborarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice ( 
PIEE) și a Planului de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima (PAEDC) 
 

104. 13.05.2022 
Hotărâre privind aprobarea completării Programului Minimal de Lucrări pe 
anul 2022 finanţat din bugetul local şi din alte surse 
 

105. 13.05.2022 

Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de întocmire 
documentație tehnică pentru obținerea finanțării pentru “Reabilitare termică 
prin eficientizare energetică la Clublul Elevilor” în Anina; 
 

106. 13.05.2022 

Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de întocmire 
documentație tehnică pentru obținerea finanțării pentru “Reabilitare termică 
prin eficientizare energetică la Hotel Steierdorf” în Anina; 
 

107. 13.05.2022 

Hotărâre privind darea in administrare a Serviciului de transport public de 
persoane prin curse regulate, Serviciului Local de Utilități Publice Anina din 
subordinea Consiliului Local Anina; 
 

108. 13.05.2022 Hotărâre privind aprobarea traseului pentru Pista de biciclete; 
 

109. 13.05.2022 
Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță pentru  
depunerea proiectului “Construire Pistă de biciclete în orașul Anina”; 
 

110. 13.05.2022 

Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, teren aflat în proprietatea privată a orașului Anina, situat în oraș 
Anina, strada Poștei, nr.1, identificat în C.F.nr. 31681 Anina, nr.cadastral 
31681, având o suprafață totală de 71811 mp, în trei loturi, în vederea 
operării în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară; 
 

111. 13.05.2022 

Hotărâre privind împuternicirea domnului Daniel-Ion DANU, viceprimar al 
orașului Anina cu atribuții de primar, de a reprezenta Unitatea Administrativ 
Teritorială a Orașului Anina în Adunarea Generală a Asociaților Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară  ” INTERCOM DEȘEURI ” Caraș – Severin 
din data de 19 respectiv 20 mai 2022. 
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112. 18.05.2022 

Hotărâre privind participarea Orașului Anina la “Programul Național de 
Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local - 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor  de amenajare a 
teritoriului și de planificare urbană”, precum și aprobarea notei de 
fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul 
“Actualizarea în format digital a documentației de amenajarea teritoriului - 
Plan Urbanistic General în orașul Anina, județul Caraș- Severin“ 
 

113. 18.05.2022 

Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin PLANUL 
NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA 10-
FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare si a cheltuielilor legate de 
proiect pentru obiectivul de investitii "Elaborarea în format digital a Planului 
de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Anina, Județ Caraș-Severin" 
 

114. 26.05.2022 
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina, pe anul 2022 
 

115. 26.05.2022 
Hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pe anul 
2022 
 

116. 26.05.2022 

Hotărâre privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în 
Registrul Agricol al orașului Anina, pentru trimestrul  I al anului 2022 şi 
stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi 
 

117. 26.05.2022 
Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei Motocositoare Husqvarna – 
545 RXT 
 

118. 26.05.2022 
Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcţii al Serviciului 
Local de Utilități Publice al orașului Anina 
 

119. 26.05.2022 

Hotărâre de revocare a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Anina 
nr.69/29.03.2022 privind aprobarea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate 
în domeniul public și privat al orașului Anina, județul Caraș-Severin 
 

120. 26.05.2022 

Hotărâre de revocare a Hotărârii Consiliului Local al orașului Anina 
nr.70/29.03.2022, privind aprobarea vânzării directe a terenului intravilan 
aferent construcției, în suprafață de 56 mp, din domeniul privat al orașului 
Anina, situat în orașul Anina, strada Victoriei, nr.1A, jud.Caraș-Severin, 
cuprins în C.F. nr.31320 Anina, nr.top 895/a/134/1/255../1/1/b/2/1/1/d/4 şi 
încheierea contractului de vânzare-cumpărare, către doamna MERA ANA 
domiciliată în orașul Anina, strada Valea Vulpilor, nr.35 

121. 26.05.2022 

Hotărâre de revocare a Hotărârii Consiliului Local al orașului Anina 
nr.71/29.03.2022 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a  
imobilului teren intravilan, în suprafață de 250 mp, situat în oraș Anina, 
str.Cotul CFR,  județul Caraș-Severin, aparținând domeniului privat al 
orașului Anina, identificat în C.F. nr.30837 Anina, Nr.Cadastral 30837 

122. 26.05.2022 

Hotărâre de revocare a Hotărârii Consiliului Local al orașului Anina 
nr.72/29.03.2022 privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în 
intravilan și extravilan – str.Stadionului F.N.” în suprafaţă de 10.900 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 363 
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123. 26.05.2022 

Hotărâre de revocare a Hotărârii Consiliului Local al orașului Anina 
nr.81/29.03.2022 privind  aprobarea  dezlipirii  obiectivului „Drum comunal 
Uteris-Colonia Crivina” în suprafaţă de 41.600 mp din care 25.699 mp în 
intravilan și 15.901 mp în 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, pozițiile 126, 127, 128 și 129 
 

124. 26.05.2022 

Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, teren aflat în proprietatea privată a orașului Anina, situat în oraș 
Anina, strada Bufenilor, nr.F.N, identificat în C.F.nr. 32583 Anina, 
nr.cadastral 32583, având o suprafață totală de 297 mp, în două loturi, în 
vederea operării în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară 
 

125. 26.05.2022 

Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, teren aflat în domeniul public al orașului Anina, situat în oraș Anina, 
zona Marghitaș, identificat în C.F.nr. 30851 Anina, nr.cadastral 30851, 
având o suprafață totală de 17.930 mp, în două loturi, în vederea operării în 
evidențele de cadastru și publicitate imobiliară 
 

126. 26.05.2022 

Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Cristea Virgil (titular de contract de 
închiriere a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin, strada Mathias Hammer, nr. 34, locuință individualizată sub numele 
de ”apartament nr. 2” locuință ce face parte din domeniul privat al Statului 
Român; construcția locuinței  în cauză este înscrisă în Cartea Funciară 
Individuală nr.31438-C1-U1 Anina,(CF veche nr. 2840/2 Steierdorf) cu 
număr cadastral  top. 1163/53/238...1/b/59/ap.2 
 

127. 26.05.2022 

Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Schinteie Florica (titular de contract 
de închiriere a  construcției locuinței situate în în Orașul Anina, județul 
Caraș-Severin, strada Valea Tereziei, nr. 39,  locuință individualizată sub 
numele de ”apartament nr. 4”, locuință ce face parte din domeniul privat al 
Statului Român; construcția locuinței  în cauză este înscrisă în Cartea 
Funciară Individuală nr.30999-C1-U2  Anina, (CF veche nr. 3192/4  
Steierdorf) cu număr cadastral  top.1163/53/238...a/a/a/22/ap.4 
 

128. 26.05.2022 

Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Șestun Ovidiu Viorel (titular de 
contract de închiriere a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul 
Caraș-Severin, strada Cheile Gârliștei, nr. 13, locuință individualizată sub 
numele de ”apartament nr. 2” locuință ce face parte din domeniul privat al 
Statului Român; construcția locuinței  în cauză este înscrisă în Cartea 
Funciară Individuală nr.30741-C1-U2 Anina, (CF veche nr. 3117/2 
Steierdorf) cu număr cadastral top. 1183/31/b/37...1/b/6/ap.2. 
 

129. 26.05.2022 

Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Popa Aurel (titular de contract de 
închiriere a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin, strada Miniș, nr.14, locuință individualizată sub numele de 
”apartament nr. 1”, locuință ce face parte din domeniul privat al Statului 
Român; construcția locuinței  în cauză este înscrisă în Cartea Funciară 
Individuală nr.30673-C1-U2  Anina, (CF veche nr. 3074/1  Steierdorf) cu 
număr cadastral  top. 1163/53/238...1/b/104/ap.1. 
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130. 26.05.2022 

Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Etveș Matilda (titular de contract de 
închiriere a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin, strada Oraș Nou, bloc P8, parter, locuință individualizată sub 
numele de ”apartament nr. 1” locuință ce face parte din domeniul privat al 
Statului Român ; construcția locuinței  în cauză este înscrisă în Cartea 
Funciară Individuală nr. 30979-C1-U2 Anina, (CF veche nr. 3167/1  
Steierdorf) cu număr cadastral  top. 1183/33/a...a/2/1/29/ap.1. 
 

131. 26.05.2022 

Hotărâre pentru aprobarea vânzării către  Retezan Artimiza (titular de 
contract de închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, 
județul Caraș-Severin strada Poet Andrei Mureșanu, nr. 8 , locuință 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 2.”; locuința în cauză este 
înscrisă  în Cartea Funciară Individuală nr 30379-C1-U2  Anina, (CF veche 
nr. 2852/2  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 
1163/53/238/b/2...a/1/1/1/1/1/1/b/71/ap.2, locuință din domeniul privat al 
Statului Român 
 

132. 26.05.2022 

Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  
”apartament nr. 8”, situată în clădirea rezidențială cu patrusprezece 
apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada 
Oraș Nou, bl. P3, etaj II; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în în 
Cartea Funciară nr.30339 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3162 Steierdorf 
), număr cadastral  top. 1183/53/a...a/2/1/24. Locuința individualizată sub 
numele de ”apartament nr. 8”, face parte din domeniul privat al Statului 
Român 
 

133. 26.05.2022 

Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  
”apartament nr. 1” situată în clădirea rezidențială cu două apartamente,  
clădire situată în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Birou Virgil, nr. 
31; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr 31579 
Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3017 Steierdorf ), număr cadastral top. 
1163/53/238...a/1/1/b/47. Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 1” face parte din domeniul privat al Statului Român 
 

134. 26.05.2022 

Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  
”apartament nr. 1”situată în clădirea rezidențială cu patrusprezece 
apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada 
Oraș Nou, bl. C12, parter; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în 
Cartea Funciară nr. 31580 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3152 
Steierdorf ), număr cadastral top. 1183/53/a...a/2/1/14. Locuința 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 1” face parte din domeniul 
privat al Statului Român 

135. 26.05.2022 

Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  
”apartament nr. 3”situată în clădirea rezidențială cu patru apartamente,  
clădire situată în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Cot CFR, nr. 2 ; 
clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr. 30351 
Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3174 Steierdorf ), număr cadastral top. 
1163/53/238...a/a/a/4. Locuința individualizată sub numele de ”apartament 
nr. 3” face parte din domeniul privat al Statului Român 
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136. 26.05.2022 

Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  
”apartament nr. 4”situată în clădirea rezidențială cu patru apartamente,  
clădire situată în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Teilor, nr. 25 ; 
clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr. 30222 
Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3257 Steierdorf ), număr cadastral top. 
1183/31/b/37/b/1/d...1/1/1/1/40. Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 4” face parte din domeniul privat al Statului Român 
 

137. 26.05.2022 

Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  
”apartament nr. 2”situată în clădirea rezidențială cu patru apartamente,  
clădire situată în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Nicolae 
Bălcescu, nr. 16 ; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea 
Funciară  veche nr. 3099 Steierdorf ), număr cadastral top. 
1163/53/238...1/1/1//129. Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 2” face parte din domeniul privat al Statului Român 
 

138. 26.05.2022 

Hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor necesare asigurării din bugetul 
local a contribuției de întreținere a domnului ZAMANT PETRU în Căminul 
pentru Persoane Adulte și Vârstnice din cadrul Fundației PRO DEO – filiala 
Anina 
 

139. 26.05.2022 

Hotărâre privind stabilirea unui perimetru, în vederea depozitării temporare a 
deșeurilor inerte rezultate din activități de construcții și demolări de pe raza 
orașului Anina, județul Caraș-Severin 
 

140. 28.06.2022 
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina, pe anul 2022 
 

141. 28.06.2022 
Hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului Oraşului Anina 
 

142. 28.06.2022 
Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de Funcţii al 
Serviciului Local de Utilități Publice al orașului Anina 
 

143. 28.06.2022 

Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local 
nr.91/12.04.2022 privind stabilirea coeficienților de ierarhizare pentru 
funcțiile contractuale din cadrul  Serviciului Local de Utilități Publice Anina 
 

144. 28.06.2022 
Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru colectarea, transportul, selectarea 
și depozitarea temporară a deșeurilor inerte rezultate din activități de 
construcții și demolări de pe raza orașului Anina, județul Caraș-Severin 

145. 28.06.2022 

Hotărâre privind aprobarea tăierii cantităţii de 500 m.c. material lemnos din 
„TRUPUL DE PĂŞUNE IZVARNA”, „TRUPUL DE PĂŞUNE AURORA 
– VALEA TEREZIEI” și „TRUPUL DE PĂŞUNE ANINA I”, în vederea 
asigurării cantităţii de lemn de foc pentru iarnă necesară Primăriei şi 
instituţiilor subordonate acesteia de pe raza oraşului Anina 

146. 28.06.2022 

Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren 
pășune extravilan, în suprafaţă de 11.900 mp, situat în orașul Anina, zona 
Celnic, cuprins în C.F.nr. 32339 Anina, nr. top.1183/33/a/1/a/1/a/2/1/1/5/1 
din domeniul public al orașului Anina 
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147. 28.06.2022 

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren intravilan, în suprafață de 177 mp., aparținând domeniul privat al 
orașului Anina, situat în orașAnina, strada Celnic Nord, cuprins în C.F. nr. 
32449 Anina, Nr. cadastral 32449 şi a preţului de vânzare al acestuia 
 

148. 28.06.2022 

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren intravilan, în suprafață de 109 mp., aparținând domeniul privat al 
orașului Anina, situat în orașAnina, strada Libertății, cuprins în C.F. nr. 
32609 Anina, Nr. cadastral 32609 şi a preţului de vânzare al acestuia 
 

149. 28.06.2022 

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren intravilan, în suprafață de 211 mp., aparținând domeniul privat al 
orașului Anina, situat în orașAnina, strada Libertății, cuprins în C.F. nr. 
32610 Anina, Nr. cadastral 32610 şi a preţului de vânzare al acestuia 
 

150. 28.06.2022 

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil, teren 
intravilan, în suprafață de 780 mp., aparținând domeniul privat al orașului 
Anina, situat în oraș Anina, strada Stadionului, identificat în C.F. nr. 30894 
Anina, Nr. cadastral 30894 
 

151. 28.06.2022 
Hotărâre privind  aprobarea  execuției lucrărilor de reparații capitale la 
sistemul de alimentare cu apă potabilă din Cartierul Valea Tereziei 
 

152. 30.06.2022 

Hotărâre privind aprobarea introducerii în intravilanul oraşului Anina a unei 
suprafeţe totale de 18.531 mp teren, din extravilan, în vederea realizării de 
piste de biciclete în Anina 
 

153. 30.06.2022 

Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Amenajare piste de 
biciclete în orașul Anina județul Caraș-Severin”, în cadrul 
PNRR/Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui 
proiect 

154. 14.07.2022 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina, pe anul 2022 

155. 14.07.2022 Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului Oraşului 
Anina aferente trimestrului II al anului 2022 

156. 

14.07.2022 Hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, pentru o perioadă de 10 
de ani și încheierea unui contract de comodat, pentru imobilului situat în 
orașul Anina, strada Victoriei, nr.2, identificat în C.F. Nr.30892 Anina, Nr. 
Cadastral 30892, din domeniul public al orașului Anina, către asociația „ 
FORUMUL DEMOCRAT GERMAN ANINA-STEIERDORF ” 

157. 

14.07.2022 Hotărâre privind privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a 
unui teren intravilan, în suprafață de 460 mp., aparținând domeniul privat al 
orașului Anina, situat în oraș Anina, zona Incinta Puțul II, cuprins în C.F. nr. 
32619 Anina, Nr. topografic 1163/53/220//2 

158. 

14.07.2022 Hotărâre privind aprobarea cererii domnului CRĂINICEANU MIHAI, 
privind solicitarea emiterii certificatului de urbanism în scopul  autorizării 
lucrărilor de construcție construire capelă și cavou familial pe proprietatea 
privată a susnumitului, situată în orașul Anina, strada Buhui, nr.3, județul 
Caraș-Severin, identificat în C.F. nr.30527, nr.Cadastral 30527 

159. 
14.07.2022 Hotărâre privind privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele 

Consiliului Local al orașului Anina din lunile: August, Septembrie, 
Octombrie, anul 2022 



16 
 

160. 

14.07.2022 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivului de investitii „CENTRU MEDICAL 
DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT, ÎN ORAŞUL ANINA, JUDEŢUL 
CARAŞ – SEVERIN” 
 

161. 

14.07.2022 Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliu Județean 
Caraș-Severin /Județul Caraș-Severin și Consiliul Local Anina / Orașul 
Anina, în vederea organizării „Festivalul Consurs de Muzică Populară 
Nicoleta Voica” 
 

162. 30.08.2022 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina, pe anul 2022 

163. 

30.08.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Reabilitare / modernizare reţea de drumuri în Anina, 
judeţul Caraş - Severin”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de 
investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de 
cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 

164. 

30.08.2022 Hotărâre privind actualizarea Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru 
primirea, inventarierea și analiza actelor necesare pentru întocmirea 
documentațiilor prevăzute de legea cadastrului și de legile speciale  de 
vânzare a locuințelor către chiriași, locuințe aflate în domeniul privat al 
Statului sau în domeniul privat al U.A.T. Oraș Anina 

165. 

30.08.2022 Hotărâre privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a 
orașului Anina, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării 
rețelelor de comunicații electronice, sau a elementelor de infrastructură 
necesare susţinerii acestora, către RCS&RDS S.A., asupra unui teren, în 
suprafață de 300 mp, identificat în CF nr.32292 Anina, nr. cadastral 32292 

166. 

30.08.2022 Hotărâre privind acordul finanţării unor lucrări la rețeaua de apă potabilă de 
pe strada Policlinicii, precum și lucrări de refacere și aducere la starea 
inițială a pavajului carosabil, din Fondul de Înlocuire, Întreţinere şi 
Dezvoltare (IID) 

167. 

30.08.2022 Hotărâre privind  aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de 
exploatare masă lemnoasă din „TRUPUL DE PĂŞUNE IZVARNA” și 
„TRUPUL DE PĂŞUNE AURORA – VALEA TEREZIEI”, în vederea 
asigurării cantităţii de lemn de foc pentru iarnă necesară Primăriei şi 
instituţiilor subordonate acesteia de pe raza oraşului Anina 

168. 

30.08.2022 Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a echivalentului în lei, a unei 
cantități de 4 mc/persoană, lemn de foc, pentru încălzirea locuințelor, în 
perioada de iarnă 2022-2023, a unui număr de 2 persoane, văduve de 
veterani de război din orașul Anina, județul Caraș-Severin 

169. 

30.08.2022 Hotărâre privind neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul Local al 
orașului Anina, a dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument 
istoric situat în oraș Anina, strada Victoriei, nr.82, județul Caraș-Severin, 
parte din monumentul istoric Colonia minieră Steierdorf oraș Anina Străzile 
Drum Nou, Dealu Frumos, Colonia I, Colonia II, Victoriei - de la Colonia I 
până la intersecția cu str. Kogălniceanu M., Carteier Steierdorf cod LMI CS-
II-a-B-11203 

170. 

30.08.2022 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, teren aflat în domeniul public al orașului Anina, situat în oraș Anina, 
zona Marghitaș, identificat în C.F.nr. 30851 Anina, nr.cadastral 30851, 
având o suprafață totală de 17.930 mp, în două loturi, în vederea operării în 
evidențele de cadastru și publicitate imobiliară 
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171. 30.08.2022 

Hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului din intravilanul oraşului 
Anina, teren aflat în proprietatea privată a orașului Anina, situat în oraș 
Anina, strada Colonia 2, nr. 37, identificat în C.F.nr. 32486 Anina, 
nr.cadastral 32486, având o suprafață totală de 1.173 mp, în două loturi, în 
vederea operării în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară 

172. 30.08.2022 

Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, teren aflat în proprietatea privată a orașului Anina, situat în oraș 
Anina, strada Bufenilor, nr.F.N, identificat în C.F.nr. 32583 Anina, 
nr.cadastral 32583, având o suprafață totală de 297 mp, în două loturi, în 
vederea operării în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară 

173. 30.08.2022 

Hotărâre privind  aprobarea vânzării directe a terenului intravilan, aferent 
imobilului, în suprafață de 575 mp, situat în oraș Anina, strada Vulturilor, 
nr.10, județul Caraș-Severin, aflat în domeniul privat al Orașului Anina, 
cuprins în C.F. nr. 31829 Anina ( nr.C.F. vechi 1328 Steierdorf), nr. 
top.342/b, către domnul SAVIN GHEORGHE-TIBERIU 

174. 30.08.2022 

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren intravilan, în suprafață de 250 mp., aparținând domeniul privat al 
orașului Anina, situat în oraș Anina, str.Cotul CFR, cuprins în C.F. nr. 30837 
Anina, nr. cadastral 30837 

175. 30.08.2022 

Hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului Local oraş 
Anina, care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Liceului „Mathias 
Hammer”Anina, în anul şcolar 2022 - 2023 
 

176. 30.08.2022 

Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local oraş 
Anina, care să facă parte din Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în 
Educaţie de la nivelul Liceului „ Mathias Hammer” Anina, în anul şcolar 
2022-2023 
 

177. 30.08.2022 

Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de 
proiectare și consultanţă și a documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții, și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Lucrări de 
asigurare acces în galeria de coastă Stolna și în gulerul puțului nr.1, 
aferente fostei  incinte  principale  PUȚ 1 a minei ANINA, în scopul 
efectuării expertizei tehnice și a analizei posibilităților de amenajare, pentru 
includerea acestora în circuitul muzeal al mineritului ANINA”  
 

178. 27.09.2022 
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina 
 

179. 27.09.2022 

Hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, 
taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, a amenzilor, pentru anul  
fiscal 2023 
 

180. 27.09.2022 

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 2023 
 

181. 27.09.2022 
Hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale ce se vor aplica în anul fiscal 
2023 
 

182. 27.09.2022 
Hotărâre privind aprobarea taxei speciale de Protecție Civilă pe anul fiscal 
2023 
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183. 27.09.2022 
Hotărâre privind aprobarea anulării creanțelor fiscale ale persoanelor fizice 
decedate, la Serviciul Local de Utilități Publice Anina 
 

184. 27.09.2022 

Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a echivalentului în lei, a  unei 
cantități de 4 mc lemn de foc, pentru încălzirea locuinței, în perioada de 
iarnă 2022-2023, doamnei BRAȚAN FLOAREA văduvă de veteran de 
război din orașul Anina, județul Caraș-Severin 
 

185. 27.09.2022 

Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului pentru investiția 
“Realizarea transportului public electric in Orașul Anina și zona 
periurbană”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin 
proiect și a cheltuielilor aferente acestuia 
 

186. 04.10.2022 

Hotărâre privind  aprobarea proiectului "Realizare sistem de monitorizare si 
supraveghere video in Oras Anina, Judet Caras-Severin", a cheltuielilor 
legate de proiect și a Notei de fundamentare,   în vederea depunerii pentru 
finanțare prin PNRR, Componenta C10 – Fondul local, Investiția 
I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte 
infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), apelul de 
proiecte PNRR/2022/C10 - I.1.2 
 
 

187 13.10.2022 

Privind aprobarea depunerii proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICA 
CLADIRE „CLUBUL ELEVILOR”, STR. LIBERTATII, NR. 27” propus 
pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență 
 

188 13.10.2022 

Privind aprobarea depunerii proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICA 
CLADIRE „HOTEL STEIER”, STR. VICTORIEI, NR. 41” propus pentru 
finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență 
 
 
 

189 13.10.2022 

Privind constituirea ipotecii asupra unor bunuri imobile aparținând 
domeniului privat al orașului Anina în favoarea ANAF – Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin,pentru garantarea obligațiilor 
fiscale ale Serviciul Local de Utilități Publice Anina 
 

190 
 

31.10.2022 
 

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina pe annul 2022 
 
 

191 

 
31.10.2022 

 
 

Hotărâre privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului orașului 
Anina aferente trimestrului III al anului 2022 

192 

 
31.10.2022 

 
 

Hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Direcției de Asistență 
Socială a orașului Anina. 

193 

 
31.10.2022 

 
 

Hotărâre privind modificarea Organigramei și a  Statului de Funcții ale 
aparatului de specialitate al primarului Orașului Anina 
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194 
 
31.10.2022 

 

Hotărâre privind suplimentarea valorii Contract de servicii de 
implementare proiect nr.4184/13.06.2017 cu suma de 50.000 lei 

 

195 
 

31.10.2022 
 

Hotărâre privind suplimentarea valorii  Contract de Servicii de 
supraveghere a lucrărilor nr.9885/23.10.2017 cu suma de 50.000 
lei 

 

196 31.10.2022 

Hotărâre privind aprobarea solicitării de către orașul Anina a 
licențelor de exploatare ale fostei SM Banat Anina 

 
 

197 31.10.2022 

Hotărâre privind aprobarea arondării străzilor din Orașul Anina la unitatea 
școlară de învățământ Liceul „Mathias Hammer ’’Anina, și structurile 
aferente 
 
 

198 31.10.2022 

Hotărâre privind aprobarea concesionării prin  licitație publică a unei 
suprafețe de 18 mp de teren, situat în  orașului Anina,strada Bufenilor, F.N.  
cuprins în C.F. nr.32638, Nr.Top.32638 , în categoria de folosință curți 
construcții, a  unui punct de promovare –desfacere materiale publicitare și 
suveniruri legate de orașul Anina 
                            
 
 

199 31.10.2022 

Hotărâre privind aprobarea concesionării prin  licitație publică a unei 
suprafețe de 82 mp de teren, situat în  orașului Anina,zona Mărghitaș,  
cuprins în C.F. nr.32636, Nr.Top. 32636 , în categoria de folosință curți 
construcții, a  unei anexe gospodărești 

200 
 
31.10.2022 
 

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele 
Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Noiembrie, Decembrie anul 
2022 , Ianuarie 2023 
 
 

201 31.10.2022 

Hotărâre privind schimbarea denumirii imobilului, situate în orașul Anina, 
strada Sfânta Varvara, nr.53, județul Caraș-Severin, din Cinemattograful de 
vară, în Piața Agroalimentară, și actualizarea numărului de construcții 
aferent imobilului 

202 31.10.2022 
Hotărâre privind acceptarea unei oferte de donație a unui bun mobil 
Autocamion MAN TGA 01/18.363 formulată de SC DOBREA MIBO SRL 
 

203 07.11.2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului administrației publice locale a 
orașului Anina pe anul 2022 

204 
 22.11.2022 

 Hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului  administraţiei  publice  
locale a oraşului Anina pe  anul 2022 
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205 
 22.11.2022 Hotărâre privind  aprobarea transferurilor către Serviciul Local de Utilități 

Publice Anina(SLUP), din bugetul local al U.A.T. Anina , în anul 2022 

206 
 22.11.2022 

  
Hotărâre privind modificarea si completarea HCL 179/27.09.2022 pentru 
stabilirea impozitelor și   taxelor  locale pe anul  2023 

207 
 

 
22.11.2022 

 Hotărâre privind aprobarea realizării investiţiei “Producție energie 
autoconsum pentru autorități publice în orașul Anina prin panouri montate pe 
clădiri” finanțate prin POIM 2014-2020 

 

208 
 

 
 
22.11.2022 

Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii consultanță pentru 
scriere, depunere și implementare proiect “Producție energie – autoconsum 
pentru autorități publice în orașul Anina prin panouri montate pe clădiri” 
finanțat prin POIM 
 

209 
 

 
22.11.2022 

Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de elaborare ANALIZĂ 
ENERGETICĂ     a clădirilor publice selectate pentru depunerea proiectului 
“Producție energie – autoconsum pentru autorități publice în orașul Anina 
prin panouri montate pe clădiri” 

210 
 

 
 
 
22.11.2022 

Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții,  a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi și a devizului 
general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare / modernizare 
reţea de drumuri în Anina, judeţul Caraş - Severin”, aprobat pentru finanțare 
prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 
reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru 
realizarea obiectivului  
 

211 
 

 
22.11.2022 

Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de elaborare proiect 
tehnic şi servicii de consultanţă pentru „Reabilitare / modernizare reţea de 
drumuri în Anina, judeţul Caraş - Severin” 
 

212 
 

 
22.11.2022 

Hotărâre privind aprobarea "Planului de îmbunătățire a Eficienţei Energetice 
PiEE2022 pentru UAT Oraşul Anina, judeţul Caraş – Severin 
 

213 
 

 
22.11.2022 

Hotărâre privind probarea încheierii unui contract de prestări servicii de 
proiectare, faza D.A.L.I. pentru “REABILITAREA / MODERNIZAREA 
RETELEI DE STRAZI URBANE IN ANINA, JUDETUL CARAS - 
SEVERIN“ 
 

214 
 

 
 
22.11.2022 

Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, material lemnos pentru foc, sub 
formă de ajutor pentru încălzirea locuinţei, unui număr de 100 
familii/persoane singure nevoiaşe, cu domiciliul în orașul Anina și aprobarea 
criteriilor de acordare 
 

215 
 

 
 
22.11.2022 

Hotărâre privind dezmembrarea/dezlipirea suprafeței de teren de 153 mp, din 
suprafața totală de 76605747 mp, identificată în CF nr.2242 UAT Anina, 
nr.top.895/a/134/.../1/f/3/1/a, situată administrativ în orașul Anina, strada 
Caraiman , nr.14 
 

216 
 

 
22.11.2022 

Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 
oraşului Anina, a unui teren  extravilan, în suprafaţă de 249.000 mp, cuprins 
în C.F. nr. 32681 Anina, Nr.Cadastral 32681, situat în oraşul Anina, zona 
Hoch Ponor, județul Caraș-Severin 
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217 
 

 
22.11.2022 

Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren 
fâneață în  intravilan, în suprafaţă de 41.734 mp, situat în orașul Anina, zona 
Colonie, cuprins în C.F.nr. 32081 Anina, nr. Cadastral 32081 ,domeniul 
privat al orașului Anina 

218 
 

 
 
22.11.2022 

Hotărâre privind aprobarea compensării chiriei datorate de către S.C. AMA 
MINODORA SRL, pentru spațiul situat în orașul Anina, strada Sfânta 
Varvara, nr.51, proprietate privată a orașul Anina, cu valoarea lucrărilor 
exterioare efectuate la imobil şi pentru încheierea unui act adiţional la 
contractul de închiriere 
 

219 
 

 
 
22.11.2022 

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 octombrie 2022 – aprilie 2023 
 
 

220 
 

 
22.11.2022 

Hotărâre privind aprobarea majorării cu 500 % a impozitului pe clădirile şi 
terenurile din Anina, proprietatea S.C. BALKAN COAL TRADING OOD, 
ca urmare a constatării stării necorespunzătoare de îngrijire a acestora 
 

221 

 
 
22.11.2022 

Hotărâre  pentru modificarea și completarea HCL 151 / 28.06.2022 privind 
aprobarea execuției lucrărilor de reparații capitale la sistemul de alimentare 
cu apă potabilă din Cartierul Valea Tereziei 

 
 

222 07.12.2022 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului  administraţiei  publice  
locale a oraşului Anina pe  anul 2022 

223 

 
07.12.2022 

Hotărâre privind constituirea ipotecii asupra unor bunuri imobile aparținând 
domeniului privat al orașului Anina în favoarea ANAF-Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin, pentru garantarea obligațiilor 
fiscale ale Serviciului Local de Utilități Publice Anina. 

224 

 
 
07.12.2022 

Hotărâre privind participarea UAT Orașul Anina la implementarea 
proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee 
cicloturistice la nivel național”  
finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură 

225 

 
 
09.12.2022 

Hotărâre privind privind aprobarea contribuției UAT ORAȘ ANINA din 
procentul de 2% în vederea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate impuse 
pentru aprobarea cererii de finanțare a proiectului  “Măsuri de digitalizare 
necesare pentru eficientizarea și sustenabilitatea investițiilor realizate de  
S.C. AquaCaraș S.A.” 
 

226 
20.12.2022 
 
 

Hotărâre privind  casarea unor obiecte de inventor și mijloacefixe aflate în 
domeniul privat al U.A.T.Anina 

227 
20.12.2022 
 
 

Hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale 
aparatului de specialitate al primarului Oraș Anina 

228 
20.12.2022 
 
 

Hotărâre privind aprobarea alocării unui sprijin ginanciar lunar 
ASOCIAȚIEI IL GIOCATTOLO în vederea oferirii de servicii educaționale 
pentru copii și pentru tinerii defavorizați 

229 
20.12.2022 
 
 

Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădire și teren 
ale Asociației IM ANINA de pe raza orașului Anina, strada Poștei , nr.9, 
județul Caraș-Severin, în care aceasta își desfășoară activitatea. 
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230 

 
 
 
20.12.2022 
 
 

Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe 
anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către 
persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările și completările ulterioare și  a muncilor 
neremunerate în folosul comunităţii 

 
 

231 

 
 
20.12.2022 
 
 

Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata chiriilor locuinţelor sociale, 
pentru familiile beneficiare de ajutor social de pe raza oraşului Anina, pe 
anul 2023 
 
 

232 

 
 
20.12.2022 
 
 

Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul 
Muncii și Solidarității Sociale și UAT Anina, în cadrul proiectului „HUB de 
Servicii MMSS-SII MMSS” Cod MYSmis 130963 

  
 

233 

 
20.12.2022 
 
 

Hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la H.C.L nr.201/31.10.2022 
schimbarea denumirii imobilului, situat în orașul Anina, str.Sfanta Varvara, 
nr.53, județul Caraș-Severin, din ”Cinematograful de vară”, în  ”Piața 
Agroalimentară”, și actualizarea numărului de construcții aferent imobilului 

234 

 
 
20.12.2022 
 
 

Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, teren aflat în domeniul public al orașului Anina, situat în oraș Anina, 
strada Dealul Frumos , identificat în C.F.nr. 32501 Anina, nr.cadastral 
32501, având o suprafață totală de 814 mp, în două loturi, în vederea operării 
în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară 
 

235 

 
 
20.12.2022 
 
 

Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, teren aflat în domeniul public al orașului Anina, situat în oraș Anina, 
strada Reșitei F.N. , identificat în C.F.nr. 32688 Anina, nr.cadastral 32688, 
având o suprafață totală de 522 mp, în două loturi, în vederea operării în 
evidențele de cadastru și publicitate imobiliară 

236 

 
 
20.12.2022 
 
 

Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Anina 
nr.215/22.11.2022 privind dezmembrarea/dezlipirea suprafeței de teren de 
153 mp, din suprafața totală de 76605747 mp, identificată în CF nr.2242 
UAT Anina, nr.top.895/a/134/.../1/f/3/1/a, situată administrativ în orașul 
Anina, strada Caraiman , nr.14 
                                                            
 

237 

 
 
20.12.2022 
 
 

Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Anina 
nr.216/22.11.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
oraşului Anina, a unui teren  extravilan, în suprafaţă de 249.000 mp, cuprins 
în C.F. nr. 32681 Anina, Nr.Cadastral 32681, situat în oraşul Anina, zona 
Hoch Ponor, județul Caraș-Severin 

 
 

238 

 
 
20.12.2022 
 
 

Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Anina 
nr.217/22.11.2022 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui 
teren fâneață în  intravilan, în suprafaţă de 41.734 mp, situat în orașul Anina, 
zona Colonie, cuprins în C.F.nr. 32081 Anina, nr. Cadastral 32081 ,domeniul 
privat al orașului Anina 
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239 

 
 
 
20.12.2022 
 
 

Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Anina 
nr.219/22.11.2022 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 octombrie 2022 – aprilie 2023 

 
 

240 

20.12.2022 
 
 

Hotărâre privind aprobarea  concesionării prin licitație publică a unui teren 
aparținând domeniului public al orașului Anina, în suprafață de 249.000 mp, 
situat în extravilan, înscris in C.G. nr.32681, identificat cu nr. cadastral 
32681, zona Hoch Ponor 

241 
20.12.2022 
 
 

Hotărâre privind rezilierea contractului de vânzare –cumpărare 
nr.4.966/20.06.2022, încheiat între Orașul Anina și doamna Torcea Anișoara 

242 
20.12.2022 
 
 

Hotărâre privind aprobarea  achiziționării unei vane de golire de fund , preț 
30.000 lei, prețul variază în guncție de complexitatea vanei, pentru Barajul 
Mărghitaș 

243 
20.12.2022 
 
 

Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ 
preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a orașului Anina, 
pentru anul școlar 2023-2024 

244 
21.12.2022 Hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului  administraţiei  publice  

locale a oraşului Anina pe  anul 2022 
 

245 

 
 
21.12.2022 

Hotărâre privind modificarea art.1,pct.1 din H.C.L. nr.179/27.09.2022 
privind aprobarea nivelurilor impozabile, impozitelor, taxelor locale  
și a altor taxe asimilate acestora, a amenzilor, pentru anul  fiscal 2023 
 
 


	Hotărâre privind participarea Orașului Anina la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor  de amenajare a teritoriului și de planificare urbană”, precum și aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Actualizarea în format digital a documentației de amenajarea teritoriului - Plan Urbanistic General în orașul Anina, județul Caraș- Severin“
	Hotărâre privind aprobarea compensării chiriei datorate de către S.C. AMA MINODORA SRL, pentru spațiul situat în orașul Anina, strada Sfânta Varvara, nr.51, proprietate privată a orașul Anina, cu valoarea lucrărilor exterioare efectuate la imobil şi pentru încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere

