
 
ROMÂNIA                                                                                                    Avizează pentru legalitate                                                                                          
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN                                                                        p. Secretar general                                                           
ORAŞUL ANINA                                                                                         jr. Flavia-Roxana NEACȘU                                                                                                                                                                                                                                             
P R I M A R                                                                     

P R O I E C T  de  D I S P O Z I Ţ I E 
               privind convocarea  Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa extraordinară din data 

de 22.12.2020, ora 1400 
 
          Primarul oraşului Anina. 

Având în vedere Ordinul nr.503/02.11.2020, emis de Prefectul județului Caraș-Severin, privind 
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al orașului Anina, județul 
Caraș-Severin. 

Văzând referatul d-nei secretar general al orașului Anina nr. 11.581/17.12.2020, privind emiterea 
unei dispoziții privind convocarea  Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa extraordinară. 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.184/19.11.2020 privind aprobarea Regulamentului 
de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Anina și Hotarârea Consiliului Local al 
orașului Anina nr.180/19.11.2020 privind alegerea viceprimarului orașului Anina. 

Ținând cont de prevederile Dispoziției primarului orașului Anina, nr.467/27.11.2020 privind 
prelungirea delegării atribuțiilor primarului orașului Anina, începând cu data de 01.12.2020, d-lui Danu 
Daniel-Ion, viceprimar al orașului Anina. 
          În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit.a), art. 134, alin.1, lit.a), alin.2, alin.5, alin.7, 
art.135, art.155, alin.1, lit. b), coroborat cu alin.3, lit. b), art. 196, alin. (1), lit. a) și art.197, alin.1 ale   
Ordonanței de Urgență. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
                                                                             D I S P U N: 

 
Art.1. Se convoacă Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa extraordinară din data de 

22.12.2020, ora 1400, care va avea loc la sediul U.A.T. ORAȘ  ANINA, situat în oraș Anina, strada 
Mathias Hammer, nr.2, județul Caraș-Severin.  

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prevăzut în Anexa, care face parte integranta 
din prezenta dispoziție. 
           Art.3. Materialele prevăzute în Anexă, vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format 
electronic prin e-mail și pot fi studiate, în format letric, la biroul secretarului general al orașului Anina.  

Art.4. Materialele menționate în Anexă se transmit spre avizare:  
 

I.    Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al oraşului, servicii şi comerţ 

II. Comisia pentru amenajarea teritorială şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, 
administraţie publică locală, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură 

III. Comisia juridică, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţile cetăţeneşti, sport şi agreement 
 

Art.5. Comisiile de specialitate ale Consiliului Local au posibilitatea să formuleze și să depună 
amendamente asupra proiectelor de hotărâri.  
           Art.6. Secretarul general al orașului Anina, prin intermediul Compartimentului de Administrație 
Publică Locală, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.   
 

   INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

ing.Gheorghe ROMÂNU 
                                                                                                             
ANINA LA: 17.12.2020 
NR. 479 

 



 
Anexă la Proiect de Dispoziție Nr. 479 / 17.12.2020 

 
         Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare din  data de 22.12.2020, este următorul: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a orașului 
Anina pe anul 2020; 
                                                                                           inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 178/10.11.200  privind constituirea 
Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local oraş Anina, judeţul Caraş-Severin, pe domenii de activitate; 

          
                                                                          inițiator: Consilier local – dl. Lavinius-Ion Roșian 

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

 
                                                                               inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

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

                                                                                      inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local oraş Anina care să 

facă parte din Comisia de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza oraşului Anina; 
 

                                                                                inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local oraş Anina în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.AQUACARAŞ S.A.; 
                                                                                       
                                                                                       inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comitetului de securitate şi sănătate 

în muncă de la nivelul U.A.T. Oraș Anina; 
                                                                               inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al oraşului 
Anina, a unui teren  în suprafaţă de 1.300 mp, cuprins în C.F. nr. 32366, Nr.Cadastral 32366, 
situat în oraşul Anina, zona Oraș Nou; 

                                                                                inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al oraşului 

Anina, a unui teren  în suprafaţă de 6.300 mp, cuprins în C.F. nr. 32361, Nr.Cadastral 32361, 
situat în oraşul Anina, zona Crivina; 

                                                                                inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al oraşului 

Anina, a unui teren  în suprafaţă de 4.900 mp, cuprins în C.F. nr. 32365, Nr.Cadastral 32365, 
situat în oraşul Anina, zona Crivina; 

                                                                                inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Fâneață în extravilan – zona Galerie 

Colonie ”, în suprafaţă de 135.602 mp din CF nr. 2242 Steierdorf, nr.top.895/a/134...1/f/3/1, în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, 
Anexa nr.4, poziția 251-1,3 ha plus poziția 317-12,26 ha; 

                                                                                 inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
12. Proiect de hotărâre privind privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Teren intravilan  și 

extravilan - Str. Valea Vulpilor F.N. ”, în suprafaţă de 3.900 mp ( 689 mp în intravilan și 3.211 mp în 
extravilan) din CF nr. 2242 Steierdorf, nr.top.895/a/134...1/f/3/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în 
favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția 281; 

 
                                                                                   inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
 



 
 
13. Proiect de hotărâre privind privind neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul Local Anina, 

a dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric „ Colonia minieră Steierdorf „  situat în 
orașul Anina, str.Colonia I – A, nr.82, județul Caraș-Severin; 
         

                                                                             inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
14. Proiect de hotărâre privind privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan, 

în suprafață de 144 mp, situat în oraș Anina, strada Aurora, F.N., cuprins în C.F. nr. 32381 Anina, nr. 
Topografic 40/a/1/b şi a preţului de vânzare al acestuia; 

 
                                                                             inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan, în 
suprafață de 259 mp, situat în oraș Anina, strada Caraiman, F.N., cuprins în C.F. nr. 32380 Anina, nr. 
Cadastral 32380 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

                                                                             inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Angheluș Eugen, titular de contract de închiriere 

a locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bloc P 5, apartament nr. 2, 
locuință care este înscrisă în Cartea Funciară  Individuală nr. 31002-C1-U2  Anina, (CF individuală veche 
nr. 3164/2 Steierdorf ) număr cadastral top. 1183/33/a...a/2/1/26/ap.2, cu suprafață utilă 53,73 mp; 

 
                                                                              inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU                                                                                              

17. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 409”, situată în clădirea rezidențială (bloc) 
cu 60 apartamente, clădire localizată  în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Aleea Pinilor, clădirea 
rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nouă nr 30276  Anina, (CF colectivă 
veche nr. 3156  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1183/53/a...a/2/1/18. Locuința individualizată sub 
numele de ”apartament nr. 409” face parte din domeniul privat al Statului Român; 

 
                                                                                     inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

18. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei Coli noi pentru locuința (apartamentul) nr. 2 sub 
denumirea de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Cartea Funciară  Colectivă  nr. 30428 
Anina, (CF Colectivă veche nr. 3160 Steierdorf ) număr cadastral  top. 1183/53/a...a/2/1/22, locuință din 
domeniul privat al Statului Român, apartament ce face parte din clădirea rezidențială (bloc de locuințe) cu 
14 apartamente situată în Orașul Anina județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bloc P1; 
                                                             

                                                                               inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
19. Proiect de hotârăre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 2 sub denumirea de 

Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Cartea Funciară Colectivă nouă nr. 31438 Anina în 
Cartea Funciară Colectivă veche nr. 2840 Steierdorf), număr cadastral top. 
1163/53/238/b/2/.../a/1/1/1/1/1/1/59, apartamentul nr. 2 este domeniu privat al Statului Român,  apartament 
ce face parte din clădirea rezidențială cu două apartamente situată în Orașul Anina , județul  Caraș - 
Severin, strada Mathias Hammer (fostă strada Muncii), nr. 34; 

                                                                              inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
20. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 

pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 14”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu 
patrusprezece apartamente, clădire localizată  în Orașul Anina,  județul Caraș-Severin, Oraș Nou,  Bl. P1, 
clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în C.F colectivă nouă 30428 Anina, (C.F colectivă veche nr. 
3160 Steierdorf), număr cadastral  top. 1183/53/a/1...a/2/1/22. Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 14” face parte din domeniul privat al Statului Român; 

 
                                                                                           inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

21. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 2”, situată în clădirea rezidențială cu două 
apartamente, clădire localizată  în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Horia nr. 10, clădirea 
rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nouă nr 31392  Anina, (CF colectivă 



veche nr. 3307  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1163/53/238...4/1/7. Locuința individualizată sub 
numele de ”apartament nr. 2” face parte din domeniul privat al Statului Român; 

                                                                                 inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Apetrei Cristian - Ioan, titular de contract de 
închiriere a  locuinței situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Aleea Brazilor, bloc C 14, 
apartament nr. 1, locuință care este înscrisă în Cartea Funciară  Individuală nr. 30253-C1-U4  Anina, (CF 
individulă veche nr. 3154/1 Steierdorf )număr cadastral top.1183/33/a...a/2/1/16/ap.1,locuință din domeniul 
privat al Statului Român cu suprafață totală utilă de 54,53 mp; 

 
                                                                                       inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

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

                                                                                       inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
24. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Oraşului Anina, domnului  

MUNTEANU ALIN; 
                                                                                              inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

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

 
                                                                                        inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

 
26. Diverse.               

 
 

   INIȚIATOR, 
  PRIMAR, 

ing.Gheorghe ROMÂNU 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA                                                                                                   
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN                                                                    
ORAŞUL ANINA                                                                                  
PRIMAR    

D I S P O Z I Ţ I E  
privind convocarea  Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa extraordinară din data de 

22.12.2020, ora 1400 
 
          Primarul oraşului Anina. 

Având în vedere Ordinul nr.503/02.11.2020, emis de Prefectul județului Caraș-Severin, privind 
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al orașului Anina, județul 
Caraș-Severin. 

Văzând referatul d-nei secretar general al orașului Anina nr. 11.581/17.12.2020, privind emiterea 
unei dispoziții privind convocarea  Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa extraordinară. 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.184/19.11.2020 privind aprobarea Regulamentului 
de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Anina și Hotarârea Consiliului Local al 
orașului Anina nr.180/19.11.2020 privind alegerea viceprimarului orașului Anina. 

Ținând cont de prevederile Dispoziției primarului orașului Anina, nr.467/27.11.2020 privind 
prelungirea delegării atribuțiilor primarului orașului Anina, începând cu data de 01.12.2020, d-lui Danu 
Daniel-Ion, viceprimar al orașului Anina. 
          În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit.a), art. 134, alin.1, lit.a), alin.2, alin.5, alin.7, 
art.135, art.155, alin.1, lit. b), coroborat cu alin.3, lit. b), art. 196, alin. (1), lit. a) și art.197, alin.1 ale   
Ordonanței de Urgență. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
                                                                             D I S P U N: 

 
Art.1. Se convoacă Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa extraordinară din data de 

22.12.2020, ora 1400, care va avea loc la sediul U.A.T. ORAȘ  ANINA, situat în oraș Anina, strada 
Mathias Hammer, nr.2, județul Caraș-Severin.  

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prevăzut în Anexa, care face parte integranta 
din prezenta dispoziție. 
           Art.3. Materialele prevăzute în Anexă, vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format 
electronic prin e-mail și pot fi studiate, în format letric, la biroul secretarului general al orașului Anina.  

Art.4. Materialele menționate în Anexă se transmit spre avizare:  
 

II.    Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al oraşului, servicii şi comerţ 

II. Comisia pentru amenajarea teritorială şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, 
administraţie publică locală, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură 

III. Comisia juridică, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţile cetăţeneşti, sport şi agreement 
 

Art.5. Comisiile de specialitate ale Consiliului Local au posibilitatea să formuleze și să depună 
amendamente asupra proiectelor de hotărâri.  
           Art.6. Secretarul general al orașului Anina, prin intermediul Compartimentului de Administrație 
Publică Locală, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.   
 

           PRIMAR                                                   Contrasemnează pentru legalitate 
              ing. Gheorghe ROMÂNU                                                p. Secretar general  

                                                                              jr. Flavia-Roxana NEACȘU 
 
ANINA: 17.12.2020 
NR. 479 
 



 
Anexă la Dispoziția Nr. 479 / 17.12.2020 

 
Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare din  data de 22.12.2020, este următorul: 

 
 

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

                                                                                           inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 178/10.11.200  privind constituirea 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local oraş Anina, judeţul Caraş-Severin, pe domenii de activitate; 
          

                                                                           inițiator: Consilier local – dl. Lavinius-Ion Roșian 

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

 
                                                                               inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

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

                                                                                      inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local oraş Anina care să 

facă parte din Comisia de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza oraşului Anina; 
 

                                                                                inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local oraş Anina în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.AQUACARAŞ S.A.; 
                                                                                       
                                                                                       inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comitetului de securitate şi sănătate 

în muncă de la nivelul U.A.T. Oraș Anina; 
                                                                               inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al oraşului 
Anina, a unui teren  în suprafaţă de 1.300 mp, cuprins în C.F. nr. 32366, Nr.Cadastral 32366, 
situat în oraşul Anina, zona Oraș Nou; 

                                                                                inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al oraşului 

Anina, a unui teren  în suprafaţă de 6.300 mp, cuprins în C.F. nr. 32361, Nr.Cadastral 32361, 
situat în oraşul Anina, zona Crivina; 

                                                                                inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al oraşului 

Anina, a unui teren  în suprafaţă de 4.900 mp, cuprins în C.F. nr. 32365, Nr.Cadastral 32365, 
situat în oraşul Anina, zona Crivina; 

                                                                                inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Fâneață în extravilan – zona Galerie 

Colonie ”, în suprafaţă de 135.602 mp din CF nr. 2242 Steierdorf, nr.top.895/a/134...1/f/3/1, în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, 
Anexa nr.4, poziția 251-1,3 ha plus poziția 317-12,26 ha; 

                                                                                 inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
12. Proiect de hotărâre privind privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Teren intravilan  și 

extravilan - Str. Valea Vulpilor F.N. ”, în suprafaţă de 3.900 mp ( 689 mp în intravilan și 3.211 mp în 
extravilan) din CF nr. 2242 Steierdorf, nr.top.895/a/134...1/f/3/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în 
favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția 281; 

 
                                                                                   inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 



 
13. Proiect de hotărâre privind privind neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul Local Anina, 

a dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric „ Colonia minieră Steierdorf „  situat în 
orașul Anina, str.Colonia I – A, nr.82, județul Caraș-Severin; 
         

                                                                             inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
14. Proiect de hotărâre privind privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan, 

în suprafață de 144 mp, situat în oraș Anina, strada Aurora, F.N., cuprins în C.F. nr. 32381 Anina, nr. 
Topografic 40/a/1/b şi a preţului de vânzare al acestuia; 

 
                                                                             inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan, în 
suprafață de 259 mp, situat în oraș Anina, strada Caraiman, F.N., cuprins în C.F. nr. 32380 Anina, nr. 
Cadastral 32380 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

                                                                             inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Angheluș Eugen, titular de contract de închiriere 

a locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bloc P 5, apartament nr. 2, 
locuință care este înscrisă în Cartea Funciară  Individuală nr. 31002-C1-U2  Anina, (CF individuală veche 
nr. 3164/2 Steierdorf ) număr cadastral top. 1183/33/a...a/2/1/26/ap.2, cu suprafață utilă 53,73 mp; 

 
                                                                              inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU                                                                                              

17. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 409”, situată în clădirea rezidențială (bloc) 
cu 60 apartamente, clădire localizată  în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Aleea Pinilor, clădirea 
rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nouă nr 30276  Anina, (CF colectivă 
veche nr. 3156  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1183/53/a...a/2/1/18. Locuința individualizată sub 
numele de ”apartament nr. 409” face parte din domeniul privat al Statului Român; 

 
                                                                                     inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

18. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei Coli noi pentru locuința (apartamentul) nr. 2 sub 
denumirea de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Cartea Funciară  Colectivă  nr. 30428 
Anina, (CF Colectivă veche nr. 3160 Steierdorf ) număr cadastral  top. 1183/53/a...a/2/1/22, locuință din 
domeniul privat al Statului Român, apartament ce face parte din clădirea rezidențială (bloc de locuințe) cu 
14 apartamente situată în Orașul Anina județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bloc P1; 
                                                             

                                                                               inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
19. Proiect de hotârăre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 2 sub denumirea de 

Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Cartea Funciară Colectivă nouă nr. 31438 Anina în 
Cartea Funciară Colectivă veche nr. 2840 Steierdorf), număr cadastral top. 
1163/53/238/b/2/.../a/1/1/1/1/1/1/59, apartamentul nr. 2 este domeniu privat al Statului Român,  apartament 
ce face parte din clădirea rezidențială cu două apartamente situată în Orașul Anina , județul  Caraș - 
Severin, strada Mathias Hammer (fostă strada Muncii), nr. 34; 

                                                                              inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
20. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 

pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 14”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu 
patrusprezece apartamente, clădire localizată  în Orașul Anina,  județul Caraș-Severin, Oraș Nou,  Bl. P1, 
clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în C.F colectivă nouă 30428 Anina, (C.F colectivă veche nr. 
3160 Steierdorf), număr cadastral  top. 1183/53/a/1...a/2/1/22. Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 14” face parte din domeniul privat al Statului Român; 

 
                                                                                           inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

21. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 2”, situată în clădirea rezidențială cu două 
apartamente, clădire localizată  în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Horia nr. 10, clădirea 
rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nouă nr 31392  Anina, (CF colectivă 



veche nr. 3307  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1163/53/238...4/1/7. Locuința individualizată sub 
numele de ”apartament nr. 2” face parte din domeniul privat al Statului Român; 

 

                                                                                 inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Apetrei Cristian - Ioan, titular de contract de 

închiriere a  locuinței situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Aleea Brazilor, bloc C 14, 
apartament nr. 1, locuință care este înscrisă în Cartea Funciară  Individuală nr. 30253-C1-U4  Anina, (CF 
individulă veche nr. 3154/1 Steierdorf )număr cadastral top.1183/33/a...a/2/1/16/ap.1,locuință din domeniul 
privat al Statului Român cu suprafață totală utilă de 54,53 mp; 

 
                                                                                       inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

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

                                                                                       inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
24. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Oraşului Anina, domnului  

MUNTEANU ALIN; 
                                                                                              inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

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

 
                                                                                        inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

 
26. Diverse.               

                                                            
                                                                   

 
           PRIMAR                                                   Contrasemnează pentru legalitate 

              ing. Gheorghe ROMÂNU                                                p. Secretar general  
                                                                              jr. Flavia-Roxana NEACȘU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 11.581 / 17.12.2020                                                                             APROBAT,   
                                                                                                                      PRIMAR,                   
                                                                                                        ing. Gheorghe ROMÂNU  
 

R E F E R A T 
cu privire la emiterea unei dispoziții privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Anina, în 

şedinţa extraordinară din data de 22.12.2020, ora 1400 

 
 

Având în vedere Ordinul nr.503/02.11.2020, emis de Prefectul județului Caraș-Severin, privind 
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al orașului Anina, județul 
Caraș-Severin. 

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr.184/19.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Anina și Hotarârea Consiliului Local al orașului 
Anina nr.180/19.11.2020 privind alegerea viceprimarului orașului Anina. 

Ținând cont de prevederile Dispoziției primarului orașului Anina, nr.467/27.11.2020 privind 
prelungirea delegării atribuțiilor primarului orașului Anina, începând cu data de 01.12.2020, d-lui Danu 
Daniel-Ion, viceprimar al orașului Anina. 
          În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit.a), art. 134, alin.1, lit.a), alin.2, alin.5, alin.7, 
art.135, art.155, alin.1, lit. b), coroborat cu alin.3, lit. b), art. 196, alin. (1), lit. a) și art.197, alin.1 ale   
Ordonanței de Urgență. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Propun emiterea unei dispoziţii privind convocarea Consiliului Local al orașului Anina în şedinţă 
extraordinară în data de 22.12.2020, ora 14,00 cu următoarea ordine de zi: 
            
 

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

                                                                                           inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 178/10.11.200  privind constituirea 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local oraş Anina, judeţul Caraş-Severin, pe domenii de activitate; 
          

                                                                      inițiator: Consilier local – dl. Lavinius-Ion Roșian 

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

 
                                                                               inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

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

                                                                                      inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local oraş Anina care să 

facă parte din Comisia de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza oraşului Anina; 
 

                                                                                inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
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6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local oraş Anina în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.AQUACARAŞ S.A.; 
                                                                                       
                                                                                       inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comitetului de securitate şi sănătate 

în muncă de la nivelul U.A.T. Oraș Anina; 
                                                                               inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al oraşului 
Anina, a unui teren  în suprafaţă de 1.300 mp, cuprins în C.F. nr. 32366, Nr.Cadastral 32366, 
situat în oraşul Anina, zona Oraș Nou; 

                                                                                inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al oraşului 

Anina, a unui teren  în suprafaţă de 6.300 mp, cuprins în C.F. nr. 32361, Nr.Cadastral 32361, 
situat în oraşul Anina, zona Crivina; 

                                                                                inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al oraşului 

Anina, a unui teren  în suprafaţă de 4.900 mp, cuprins în C.F. nr. 32365, Nr.Cadastral 32365, 
situat în oraşul Anina, zona Crivina; 

                                                                                inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Fâneață în extravilan – zona Galerie 

Colonie ”, în suprafaţă de 135.602 mp din CF nr. 2242 Steierdorf, nr.top.895/a/134...1/f/3/1, în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, 
Anexa nr.4, poziția 251-1,3 ha plus poziția 317-12,26 ha; 

                                                                                 inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
12. Proiect de hotărâre privind privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Teren intravilan  și 

extravilan - Str. Valea Vulpilor F.N. ”, în suprafaţă de 3.900 mp ( 689 mp în intravilan și 3.211 mp în 
extravilan) din CF nr. 2242 Steierdorf, nr.top.895/a/134...1/f/3/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în 
favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția 281; 

 
                                                                                   inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
13. Proiect de hotărâre privind privind neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul Local Anina, 

a dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric „ Colonia minieră Steierdorf „  situat în 
orașul Anina, str.Colonia I – A, nr.82, județul Caraș-Severin; 
         

                                                                             inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
14. Proiect de hotărâre privind privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan, 

în suprafață de 144 mp, situat în oraș Anina, strada Aurora, F.N., cuprins în C.F. nr. 32381 Anina, nr. 
Topografic 40/a/1/b şi a preţului de vânzare al acestuia; 

 
                                                                             inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan, în 
suprafață de 259 mp, situat în oraș Anina, strada Caraiman, F.N., cuprins în C.F. nr. 32380 Anina, nr. 
Cadastral 32380 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

                                                                             inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Angheluș Eugen, titular de contract de închiriere 

a locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bloc P 5, apartament nr. 2, 
locuință care este înscrisă în Cartea Funciară  Individuală nr. 31002-C1-U2  Anina, (CF individuală veche 
nr. 3164/2 Steierdorf ) număr cadastral top. 1183/33/a...a/2/1/26/ap.2, cu suprafață utilă 53,73 mp; 

                                                                              inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU                                                                                              
17. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 

pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 409”, situată în clădirea rezidențială (bloc) 
cu 60 apartamente, clădire localizată  în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Aleea Pinilor, clădirea 
rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nouă nr 30276  Anina, (CF colectivă 
veche nr. 3156  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1183/53/a...a/2/1/18. Locuința individualizată sub 
numele de ”apartament nr. 409” face parte din domeniul privat al Statului Român; 



 
                                                                                     inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

18. Proiect de hotărâre pentru  deschiderea unei Coli noi pentru locuința (apartamentul) nr. 2 sub 
denumirea de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Cartea Funciară  Colectivă  nr. 30428 
Anina, (CF Colectivă veche nr. 3160 Steierdorf ) număr cadastral  top. 1183/53/a...a/2/1/22, locuință din 
domeniul privat al Statului Român, apartament ce face parte din clădirea rezidențială (bloc de locuințe) cu 
14 apartamente situată în Orașul Anina județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bloc P1; 
                                                             

                                                                               inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
19. Proiect de hotârăre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 2 sub denumirea de 

Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Cartea Funciară Colectivă nouă nr. 31438 Anina în 
Cartea Funciară Colectivă veche nr. 2840 Steierdorf), număr cadastral top. 
1163/53/238/b/2/.../a/1/1/1/1/1/1/59, apartamentul nr. 2 este domeniu privat al Statului Român,  apartament 
ce face parte din clădirea rezidențială cu două apartamente situată în Orașul Anina , județul  Caraș - 
Severin, strada Mathias Hammer (fostă strada Muncii), nr. 34; 

                                                                              inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
20. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 

pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 14”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu 
patrusprezece apartamente, clădire localizată  în Orașul Anina,  județul Caraș-Severin, Oraș Nou,  Bl. P1, 
clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în C.F colectivă nouă 30428 Anina, (C.F colectivă veche nr. 
3160 Steierdorf), număr cadastral  top. 1183/53/a/1...a/2/1/22. Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 14” face parte din domeniul privat al Statului Român; 

 
                                                                                           inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

21. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 2”, situată în clădirea rezidențială cu două 
apartamente, clădire localizată  în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Horia nr. 10, clădirea 
rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nouă nr 31392  Anina, (CF colectivă 
veche nr. 3307  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1163/53/238...4/1/7. Locuința individualizată sub 
numele de ”apartament nr. 2” face parte din domeniul privat al Statului Român; 

 

                                                                                inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Apetrei Cristian - Ioan, titular de contract de 

închiriere a  locuinței situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Aleea Brazilor, bloc C 14, 
apartament nr. 1, locuință care este înscrisă în Cartea Funciară  Individuală nr. 30253-C1-U4  Anina, (CF 
individulă veche nr. 3154/1 Steierdorf )număr cadastral top.1183/33/a...a/2/1/16/ap.1,locuință din domeniul 
privat al Statului Român cu suprafață totală utilă de 54,53 mp; 

 
                                                                                       inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

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

                                                                                       inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
24. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Oraşului Anina, domnului  

MUNTEANU ALIN; 
                                                                                              inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 

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

                                                                                        inițiator: Primar – Gheorghe ROMÂNU 
26. Diverse.               

 
                                                                                                                   Întocmit  
                                                                                                p. Secretar general 
                                                                                      jr. Flavia-Roxana NEACȘU 
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