
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 ordinară din data de 

25.11.2021, 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. 

Ținând cont de Dispoziția primarului orașului Anina nr.361/29.10.2021 privind delegarea  
atribuțiilor funcției publice de secretar general al U.A.T. Oraș Anina, d-nei Neacșu Flavia-Roxana, 
coordonator  S.P.C.L.E.P. Anina, aflat în subordinea Consiliului Local al orașului Anina. 

Văzând referatul d-nei p.secretar general al orașului Anina nr.11.115/19.11.2021, privind 
emiterea unei dispoziții de convocare a  Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa ordinară. 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.184/19.11.2020 privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Anina. 

      Luând în considerare Ordinul Prefectului Județului Caraș-Severin nr.147/10.05.2021 privind 
încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar al orașului Anina. 
           În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin.1, lit.a), alin.2, alin.5, alin.7, 
art.135, art.163, alin.(1), art. 196, alin. (1), lit. b) 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 ordinară din data de 

25.11.2021, 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.   

 
PRIMAR - Viceprimar cu atribuții de primar 

Daniel – Ion DANU 
 

                                                                                               Contrasemnează pentru legalitate                                                                  
                                                                                           p. Secretar general 

                                                                                               jr.Flavia-RoxanaNEACȘU 
 
ANINA: 19.11.2021 
NR. 387 



 
Anexă la Dispoziția Nr. 387 / 19.11.2021 

 
Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare din  data de 25.11.2021, ora 1400este următorul: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 

orașului Anina, pe anul 2021; 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor obiecte de inventar și mijloace fixe devenite 
disponibile, aflate în domeniul privat al orașului ANINA;  

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumul burselor şcolare pentru semestrul  

I  al anului școlar 2021-2022, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din orașul Anina; 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului pentru colectarea, transportul, 
selectarea și depozitarea deșeurilor menajere de la populație, din orașul Anina, județul Caraș-Severin; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării persoanei care va reprezenta Consiliul Local 

Oraş Anina în cadrul Asociaţiei „Munţii Aninei”; 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unei recompense băneşti şi a unei diplome de 
fidelitate, cuplurilor care au împlinit cel puţin 50, 60 de ani, de la încheierea căsătoriei şi ambii 
soţi au domiciliul stabil în orașul Anina, indiferent de locul încheierii căsătoriei; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil, unitate individuală, din domeniul 

privat al orașului Anina, situat în orașul Anina, strada Brădet, nr.4, ap.4, jud.Caraș-Severin, cuprins în 
C.F. nr.31487-C2-U4 Anina, nr.Cadastral 31487-C2-U4 şi aprobarea încheierii contractului de vânzare-
cumpărare, către S.C. “LA NEA MĂRIN” SRL; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 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 A.F.MERA –IZVORUL actual proprietar al 
construcției; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren 

intravilan, în suprafață de 50 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, 
strada Libertății, F.N.cuprins în C.F. nr. 32524 Anina, nr. cadastral 32524, şi a preţului de vânzare al 
acestuia; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren 

intravilan, în suprafață de 1.000 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, 
strada Libertății, F.N.cuprins în C.F. nr. 32528 Anina, nr. cadastral 32528, şi a preţului de vânzare al 
acestuia; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren 

intravilan,în suprafață de 884 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, 
strada Valea Tereziei, nr. 15, cuprins în C.F. nr. 31986 Anina Nr. topografic 
1163/53/238/b/2/b/.../a/a/a/28 și a construcției aferente în suprafață de 504  (Cămin nefamiliști P+1), 
aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, strada Valea Tereziei, nr. 15, cuprins 
în C.F. nr. 31986 Anina, nr. cadastral 31986-C1 şi a preţului de vânzare ale acestora; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren 

intravilan, în suprafață de 522 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, 
strada Mihail Kogălniceanu, F.N.cuprins în C.F. nr. 32534 Anina, nr. cadastral 32534, Nr. topografic 
209/b/1 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
13. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al orașului Anina a 

suprafețelor de teren, măsurate de 2900 mp, identificată în C.F. nr.1254 Steierlak,  Nr.top.827, fâneață 



în extravilan și a suprafeței de teren măsurată de 3060 mp, identificată în C.F. nr.2411 Steierdorf, 
Nr.top.830, fâneață în extravilan, în vederea intabulării dreptului de proprietate privată al orașului 
Anina, în evidențele de Cadastru și publicitate imobiliară; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 

oraşului Anina, a unui teren  extravilan, în suprafaţă de 22.000 mp, cuprins în C.F. nr. 32527 Anina, 
Nr.Cadastral 32527, situat în oraşul Anina, zona Ponor-Rogoz, județul Caraș-Severin; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
15. Proiect de hotărâre de completare a Hotărârii Consiliului Local Anina Nr.226/23.09.2021 

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spațiu, aflat în incinta imobilului identificat în 
C.F.32245 (30239) Anina, nr.Cadastral 32245, în suprafaţă de 657 mp, situat în orașul Anina, str.Miniș, 
județul Caraș-Severin, din domeniul privat al orașului;  

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina, 

situat în oraș Anina, strada Victoriei, identificat în C.F.nr.32089, nr.Cadastral 32089, având o suprafață 
totală de 935 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina, 

situat în oraș Anina, strada Victoriei, nr.8, identificat în C.F.nr.32254 Anina, nr.Cadastral 32254, având 
o suprafață totală de 1.871 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din extravilanul oraşului Anina, 

situat în oraș Anina, zona Puțul V, identificat în C.F.nr.32328 Anina, nr.Cadastral 32328, având o 
suprafață totală de 27.800 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;   

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU                                                                                                                  
19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Anin”, în suprafaţă de 

1200 mp din CF nr. 3, poziția 1525, nr.top.1163/53/238...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 44; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Aurora”, în suprafaţă de 

2598 mp din CF nr. 2242, poziția 85, 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 45; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Bohui Est”, în suprafaţă 

de 5133 mp ( 3024 mp intravilan și 2109 extravilan) din CF nr. 2242, poziția 85, 
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 47; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Bohui Vest”, în suprafaţă 

de 11083 mp ( 1678 mp intravilan și 9405 extravilan) din CF nr. 2242, poziția 
85,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 47; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Carpați ”, în suprafaţă de 

1247 mp din CF nr. 2242, poziția 85, 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 59; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Calea Traian”, în 

suprafaţă de 2.370 mp ( 1.954 mp intravilan și 416 extravilan) din CF nr. 2242, poziția 
85,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 61; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
25. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Celnic Nord ”, în 

suprafaţă de 2658 mp din CF nr. 3, poziția 1471, nr.top.1183/31/b/37...11/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 68; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
26. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Vânătorilor ”, în 

suprafaţă de 1.128 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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 118; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
27. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Valea Bucuriei Nord ”, în 

suprafaţă de 4.782 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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 116; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
28. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Valea Bucuriei Sud ”, în 

suprafaţă de 963 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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 
116; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
29. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Dealul Rahner ”, în 

suprafaţă de 807 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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 72; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
30. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Dealul Sărat ”, în 

suprafaţă de 331 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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 74; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
31. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Denz ”, în suprafaţă de 

287 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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 76; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
32. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Teilor Vest ”, în 

suprafaţă de 2.466 mp din CF nr. 3, poziția 1471, nr.top.1183/31/b/37...11/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 107; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
33. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Teilor Est ”, în suprafaţă 

de 1.660 mp din CF nr. 3, poziția 1471, nr.top.1183/31/b/37...11/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 
107; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
34. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Școlii ”, în suprafaţă de 

1.062 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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 106; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
35. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Gârliștei ”, în suprafaţă 

de 4.186 mp (249 intravilan și 3.937 extravilan) din CF nr. 3, poziția 1471, 
nr.top.1183/31/b/37...11/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 79; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
36. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Vrînceanu  Aurel, titular de contract de 

închiriere a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin Celnic Nord , bloc 1 , 
etaj I, apartament nr. 6 , locuința ce se vinde fiind înscrisă în Cartea Funciară Individuală cu  nr 30400-
C1-U8 Anina, (C.F.  veche nr. 3393/6  Steierdorf ) cu număr cadastral top. 1183/31/b/37...1/1/b/1/ap.6 , 
domeniu privat al U.A.T. Oraș Anina; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
37. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Vrînceanu Camel, titular de contract de 

închiriere a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Celnic Nord, bl. 4 
, et. IV, apartament nr. 13, locuință înscrisă în Cartea Funciară Individuală 30506–C1–U11 Anina  
(Cartea Funciară  veche nr. 3397/13 Steierdorf ), număr cadastral     top. 1183/31/b/37.../1/1/b/5/ap.13,   
domeniu privat al U.A.T. Oraș Anina; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
38. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Bîrîiac Marius, titular de contract de 

închiriere, a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Aleea Pinilor , 
bloc. C4, etaj II, apartament nr. 7, locuință înscrisă în Cartea Funciară Individuală nr  30054-C1-U4  



Anina, (C.F. veche nr. 3141/4  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1183/33/a...a/2/1/3/ap.7, domeniul 
privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
39. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Boboescu Gheorghe, titular de contract de 

închiriere, a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Aleea Pinilor , 
bloc. C1, etaj II, apartament nr. 7, locuință înscrisă în Cartea Funciară Individuală nr 30054-C1-U4  
Anina, (C.F. veche nr. 3141/4  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1183/33/a...2/1/3/ap.7, domeniul 
privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
 

40. Diverse. 
 
 

p. PRIMAR - Viceprimar cu atribuții de primar 
Daniel – Ion DANU 

 
 
 
 

                                                                                      Contrasemnează pentru legalitate                                                                  
                                                                                      p. Secretar general 

                                                                                      jr.Flavia-Roxana NEACȘU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


