
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 ordinară  

din data de  27.08.2020, ora 14 00 
 
 

          Primarul oraşului Anina. 
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Anina nr.54/26.03.2020 privind completarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Anina, aprobat în anexa nr.1 
la HCL nr.136/29.10.2019. 
          În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), 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. b) și art.197, alin.1 ale   
Ordonanței de Urgență. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, modificat și completat, 
 

                                                                   D I S P U N E: 
 

Art.1. Se convoacă Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa ordinară din data de 
27.08.2020, ora 14 00, care va avea loc la sediul PRIMĂRIEI ORAȘULUI  ANINA, situat în oraș 
Anina, strada Mathias Hammer, nr.2.  
 
         Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul: 
 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al Județului Caraș – 
Severin; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  participării la “PARTENERIATUL GAZ 2020 - ANINA-VALEA 
CARAŞULUI” pentru realizarea obiectivului de investiţii „INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE 
GAZE NATURALE PENTRU LOCALITĂŢILE DIN CADRUL PARTENERIATULUI GAZ 2020 - ANINA-
VALEA CARAŞULUI”; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de 
investitii „INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PENTRU LOCALITĂŢILE DIN 
CADRUL PARTENERIATULUI GAZ 2020 - ANINA-VALEA CARAŞULUI”; 

5. Proiect de hotărâre HCL privind aprobarea  încheierii unui contract pentru realizarea studiului 
geotehnic pentru înfiinţare reţea de distribuţie gaz în Anina; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui contract de servicii topografice pentru 
studiu topo profil transversal şi longitudinal pentru înfiinţare reţea de distribuţie gaz în Anina; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui contract de servicii pentru realizare studiu 
de fezabilitate - pentru înfiinţare reţea de distribuţie gaz în Anina; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui contract de servicii de consultanţă - pentru 
înfiinţare reţea de distribuţie gaz în Anina; 

9. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Anina nr.132/30.07.2020 
privind aprobarea constituirii cu titlu oneros, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 
4.500 mp, identificat în C.F. nr. 32350 Anina, nr. cadastral 32350, situat administrativ în orașul Anina, 
str.Horea, nr.1, județul Caraș - Severin, în favoarea S.C. MAAV OPTIMAL S.R.L.; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, prin 
licitație publică asupra terenului în suprafață de 4.500 mp, identificat în C.F. nr. 32350 Anina, nr. cadastral 
32350, situat administrativ în orașul Anina, str.Horea, nr.1, județul Caraș –Severin; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina,  



situat în oraș Anina, str. Sfânta Varvara, nr.2B, identificat în C.F.nr.32354, nr.Cadastral 32354, având o 
suprafață totală de 554 mp, în trei loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii unui teren situat în  intravilanul orașului Anina, 
zona Oraș Nou, în suprafaţă de 1.300 mp din CF nr.3 Steierdorf, nr.top.1183//33/a/1...1/1/5/1, în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, 
Anexa nr.4, poziția nr.285; 

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren extravilan, în 
suprafață de 2.766 mp, situat în oraș Anina, str.Valea Vulpilor, F.N., cuprins în C.F. nr. 32359 Anina, nr. 
Cadastral 32359 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului aferent construcției, în 
suprafață de 381 mp, situat în oraș Anina, strada Libertății, F.N., cuprins în C.F. nr. 32353 Anina, nr. 
cadastral 32353, către domnul LĂZĂROI NICOLAE; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Trișcă Liliana – titulară de contract de 
închiriererea locuinței situate în Orașul Anina, str. Sfânta Varvara, nr. 23, apartament nr. 2, , județul Caraș-
Severin, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 30550-C1 Anina,CF Individuală veche 
nr. 3042 Steierdorf ) număr cadastral  top. 1163/53/238...a/1/1/b/72/ap. 2, în suprafață utilă de 16,45 mp; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Trișcă Rebeca – titulară de contract de 
închirierere a  locuinței situate în Orașul Anina, str. Sfânta Varvara, nr. 23, apartament nr. 1, județul Caraș-
Severin, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 30550-C1 Anina,CF Individuală veche 
nr. 3042 Steierdorf ) număr cadastral  top. 1163/53/238...a/1/1/b/72/ap. 1, în suprafață utilă de 26,75 mp; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Szavuly Ionela – Nuța – titulară de contract 
de închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, strada Cloșca, nr. 14, apartament nr. 1, județul Caraș-
Severin, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 31052-C1 Anina, (CF Individuală 
veche nr. 3350 Steierdorf ) număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/b/4/1/52/ap. 1,  în suprafață utilă de 
73,86 mp. 

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Ciovnicu Romică – titular de contract de  
închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , strada Oraș Nou, bloc P7 , 
apartament nr. 9, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 30169-C1 Anina, (CF 
Individuală veche nr. 3166 Steierdorf ) număr cadastral  top. 1183/33/a...a/2/1/28/ap.9, cu suprafață utilă 
56,78 mp; 

19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Postelnicu Gheorghe – titular de contract de 
închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , strada Aleea Brazilor, bloc C14 , 
apartament nr. 9, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 30253-C1 Anina, (CF 
Individuală veche nr. 3154 Steierdorf ) număr cadastral  top. 1183/33/a...a/2/1/16, cu suprafață utilă 47,00 
mp; 

20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Șerban Doru – titular de contract de  
închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , strada Oltului nr. 48 , apartament nr. 
1, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 30469-C1- Anina, (CF Individuală veche nr. 
2806 Steierdorf ) număr cadastral  top. 1163/53/238...1/1/1/b/25, cu suprafață utilă 67,42 mp; 

21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Becica Dănuț – Vasile titular de contract de 
închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , strada Mihail Sadoveanu nr. 11 , 
apartament nr. 4, locuință care este înscrisă în Carte Funciară  Individuală veche nr. 2806 Steierdorf ) 
număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/b/1/.../a/1/1/b/12 cu suprafață utilă 80,77 mp; 

22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Iuhasz Marioara – titular de contract de  
închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , strada Cloșca  nr. 40 , apartament nr. 
1, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală veche nr. 3363 Steierdorf ) număr cadastral  top. 
1163/53/238/b/2/b/4/1/65, cu suprafață utilă 82,71 mp; 

23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Chițescu Elena – titular de contract de  
închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , strada Valea Tereziei nr. 27 , 
apartament nr. 3, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 30469-C1 Anina, (CF 
Individuală veche nr. 3193 Steierdorf ) număr cadastral  top. 1163/53/238...a/a/a/23, cu suprafață utilă 
40,45 mp; 
 
 
 



 
 

24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Mirea Vasile – titular de contract de  
închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Minerului nr. 16, apartament 
nr. 1, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală veche nr. 3234 Steierdorf ) număr cadastral  
top. 1163/33/238/.../a/a/a/a/65, cu suprafață utilă de 61,76 mp; 

25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Goanță Marian – titular de contract de  
închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , strada Victoriei nr. 99 , locuință care 
este înscrisă în Carte Funciară  nr. 31701 Anina, (CF veche nr. 32 Steierdorf ) număr cadastral  top. 35, cu 
suprafață utilă totală de 274 mp, din care utilizabilă după renovare  de 75,28 mp. 

26.Diverse. 
       Art.2. Materialele prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic și 
pot fi studiate, în format letric, la biroul secretarului general al orașului Anina.  
       Art.3. În preambulul proiectelor de hotărâri, prevăzute la art. 1 sunt indicate Comisiile de specialitate 
la care acestea au fost trimise spre avizare.  
       Art.4. În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali 
au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.  
       Art.5. 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: 21.08.2020 
NR. 284 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ROMÂNIA                                                                                                              
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       ORAȘUL 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  27.08.2020, ora 14 00 
 
 

          Primarul oraşului Anina. 
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Anina nr.54/26.03.2020 privind completarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Anina, aprobat în anexa nr.1 
la HCL nr.136/29.10.2019. 
          În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), 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. b) și art.197, alin.1 ale   
Ordonanței de Urgență. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, modificat și completat, 
 

                                                                   D I S P U N E: 
 

Art.1. Se convoacă Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa ordinară din data de 
27.08.2020, ora 14 00, care va avea loc la sediul PRIMĂRIEI ORAȘULUI  ANINA, situat în oraș 
Anina, strada Mathias Hammer, nr.2.  
 
         Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul: 
 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al Județului Caraș – 
Severin; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  participării la “PARTENERIATUL GAZ 2020 - ANINA-VALEA 
CARAŞULUI” pentru realizarea obiectivului de investiţii „INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE 
GAZE NATURALE PENTRU LOCALITĂŢILE DIN CADRUL PARTENERIATULUI GAZ 2020 - ANINA-
VALEA CARAŞULUI”; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de 
investitii „INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PENTRU LOCALITĂŢILE DIN 
CADRUL PARTENERIATULUI GAZ 2020 - ANINA-VALEA CARAŞULUI”; 

5. Proiect de hotărâre HCL privind aprobarea  încheierii unui contract pentru realizarea studiului 
geotehnic pentru înfiinţare reţea de distribuţie gaz în Anina; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui contract de servicii topografice pentru 
studiu topo profil transversal şi longitudinal pentru înfiinţare reţea de distribuţie gaz în Anina; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui contract de servicii pentru realizare studiu 
de fezabilitate - pentru înfiinţare reţea de distribuţie gaz în Anina; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui contract de servicii de consultanţă - pentru 
înfiinţare reţea de distribuţie gaz în Anina; 

9. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Anina nr.132/30.07.2020 
privind aprobarea constituirii cu titlu oneros, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 
4.500 mp, identificat în C.F. nr. 32350 Anina, nr. cadastral 32350, situat administrativ în orașul Anina, 
str.Horea, nr.1, județul Caraș - Severin, în favoarea S.C. MAAV OPTIMAL S.R.L.; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, prin 
licitație publică asupra terenului în suprafață de 4.500 mp, identificat în C.F. nr. 32350 Anina, nr. cadastral 
32350, situat administrativ în orașul Anina, str.Horea, nr.1, județul Caraș –Severin; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina,  
situat în oraș Anina, str. Sfânta Varvara, nr.2B, identificat în C.F.nr.32354, nr.Cadastral 32354, având o 
suprafață totală de 554 mp, în trei loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 



12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii unui teren situat în  intravilanul orașului Anina, 
zona Oraș Nou, în suprafaţă de 1.300 mp din CF nr.3 Steierdorf, nr.top.1183//33/a/1...1/1/5/1, în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, 
Anexa nr.4, poziția nr.285; 

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren extravilan, în 
suprafață de 2.766 mp, situat în oraș Anina, str.Valea Vulpilor, F.N., cuprins în C.F. nr. 32359 Anina, nr. 
Cadastral 32359 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului aferent construcției, în 
suprafață de 381 mp, situat în oraș Anina, strada Libertății, F.N., cuprins în C.F. nr. 32353 Anina, nr. 
cadastral 32353, către domnul LĂZĂROI NICOLAE; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Trișcă Liliana – titulară de contract de 
închiriererea locuinței situate în Orașul Anina, str. Sfânta Varvara, nr. 23, apartament nr. 2, , județul Caraș-
Severin, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 30550-C1 Anina,CF Individuală veche 
nr. 3042 Steierdorf ) număr cadastral  top. 1163/53/238...a/1/1/b/72/ap. 2, în suprafață utilă de 16,45 mp; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Trișcă Rebeca – titulară de contract de 
închirierere a  locuinței situate în Orașul Anina, str. Sfânta Varvara, nr. 23, apartament nr. 1, județul Caraș-
Severin, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 30550-C1 Anina,CF Individuală veche 
nr. 3042 Steierdorf ) număr cadastral  top. 1163/53/238...a/1/1/b/72/ap. 1, în suprafață utilă de 26,75 mp; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Szavuly Ionela – Nuța – titulară de contract 
de închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, strada Cloșca, nr. 14, apartament nr. 1, județul Caraș-
Severin, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 31052-C1 Anina, (CF Individuală 
veche nr. 3350 Steierdorf ) număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/b/4/1/52/ap. 1,  în suprafață utilă de 
73,86 mp. 

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Ciovnicu Romică – titular de contract de  
închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , strada Oraș Nou, bloc P7 , 
apartament nr. 9, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 30169-C1 Anina, (CF 
Individuală veche nr. 3166 Steierdorf ) număr cadastral  top. 1183/33/a...a/2/1/28/ap.9, cu suprafață utilă 
56,78 mp; 

19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Postelnicu Gheorghe – titular de contract de 
închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , strada Aleea Brazilor, bloc C14 , 
apartament nr. 9, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 30253-C1 Anina, (CF 
Individuală veche nr. 3154 Steierdorf ) număr cadastral  top. 1183/33/a...a/2/1/16, cu suprafață utilă 47,00 
mp; 

20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Șerban Doru – titular de contract de  
închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , strada Oltului nr. 48 , apartament nr. 
1, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 30469-C1- Anina, (CF Individuală veche nr. 
2806 Steierdorf ) număr cadastral  top. 1163/53/238...1/1/1/b/25, cu suprafață utilă 67,42 mp; 

21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Becica Dănuț – Vasile titular de contract de 
închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , strada Mihail Sadoveanu nr. 11 , 
apartament nr. 4, locuință care este înscrisă în Carte Funciară  Individuală veche nr. 2806 Steierdorf ) 
număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/b/1/.../a/1/1/b/12 cu suprafață utilă 80,77 mp; 

22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Iuhasz Marioara – titular de contract de  
închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , strada Cloșca  nr. 40 , apartament nr. 
1, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală veche nr. 3363 Steierdorf ) număr cadastral  top. 
1163/53/238/b/2/b/4/1/65, cu suprafață utilă 82,71 mp; 

23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Chițescu Elena – titular de contract de  
închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , strada Valea Tereziei nr. 27 , 
apartament nr. 3, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 30469-C1 Anina, (CF 
Individuală veche nr. 3193 Steierdorf ) număr cadastral  top. 1163/53/238...a/a/a/23, cu suprafață utilă 
40,45 mp; 
 
 
 
 
 



 
 

24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Mirea Vasile – titular de contract de  
închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Minerului nr. 16, apartament 
nr. 1, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală veche nr. 3234 Steierdorf ) număr cadastral  
top. 1163/33/238/.../a/a/a/a/65, cu suprafață utilă de 61,76 mp; 

25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Goanță Marian – titular de contract de  
închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , strada Victoriei nr. 99 , locuință care 
este înscrisă în Carte Funciară  nr. 31701 Anina, (CF veche nr. 32 Steierdorf ) număr cadastral  top. 35, cu 
suprafață utilă totală de 274 mp, din care utilizabilă după renovare  de 75,28 mp. 

26.Diverse. 
       Art.2. Materialele prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic și 
pot fi studiate, în format letric, la biroul secretarului general al orașului Anina.  
       Art.3. În preambulul proiectelor de hotărâri, prevăzute la art. 1 sunt indicate Comisiile de specialitate 
la care acestea au fost trimise spre avizare.  
       Art.4. În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali 
au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.  
       Art.5. Secretarul general al orașului Anina, prin intermediul Compartimentului de Administrație 
Publică Locală, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.   
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Nr.7.765/ 21.08.2020                                                                                APROBAT,   
                                                                                                                      PRIMAR,                   
                                                                                                      ing.ROMÂNU GHEORGHE 
 

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

şedinţa ordinară din data de 27.08.2020, ora 1400 

 
 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Anina nr.54/26.03.2020 privind completarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Anina, aprobat în anexa nr.1 la HCL 
nr.136/29.10.2019. 
          În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), lit.a), art. 134, alin.1, lit.a), alin.2, alin.5, ali.7, art.135, 
art.155, ali.1, lit. b), coroborat cu alin.3, lit. b), art. 196, alin. (1), lit. b) și art.197, alin.1 ale   Ordonanței de Urgență. 
nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, modificat și completat, 

Propun emiterea unei dispoziţii privind convocarea Consiliului Local al orașului Anina în şedinţă ordinară în 
data de 27.08.2020, ora 14,00 cu următoarea ordine de zi: 
 
         Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul: 
 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al Județului Caraș – Severin; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  participării la “PARTENERIATUL GAZ 2020 - ANINA-VALEA 

CARAŞULUI” pentru realizarea obiectivului de investiţii „INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE 
NATURALE PENTRU LOCALITĂŢILE DIN CADRUL PARTENERIATULUI GAZ 2020 - ANINA-VALEA 
CARAŞULUI”; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de 
investitii „INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PENTRU LOCALITĂŢILE DIN 
CADRUL PARTENERIATULUI GAZ 2020 - ANINA-VALEA CARAŞULUI”; 

5. Proiect de hotărâre HCL privind aprobarea  încheierii unui contract pentru realizarea studiului geotehnic 
pentru înfiinţare reţea de distribuţie gaz în Anina; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui contract de servicii topografice pentru studiu topo 
profil transversal şi longitudinal pentru înfiinţare reţea de distribuţie gaz în Anina; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui contract de servicii pentru realizare studiu de 
fezabilitate - pentru înfiinţare reţea de distribuţie gaz în Anina; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui contract de servicii de consultanţă - pentru 
înfiinţare reţea de distribuţie gaz în Anina; 

9. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Anina nr.132/30.07.2020 privind 
aprobarea constituirii cu titlu oneros, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 4.500 mp, identificat 
în C.F. nr. 32350 Anina, nr. cadastral 32350, situat administrativ în orașul Anina, str.Horea, nr.1, județul Caraș - 
Severin, în favoarea S.C. MAAV OPTIMAL S.R.L.; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitație 
publică asupra terenului în suprafață de 4.500 mp, identificat în C.F. nr. 32350 Anina, nr. cadastral 32350, situat 
administrativ în orașul Anina, str.Horea, nr.1, județul Caraș –Severin; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina,  
situat în oraș Anina, str. Sfânta Varvara, nr.2B, identificat în C.F.nr.32354, nr.Cadastral 32354, având o suprafață 
totală de 554 mp, în trei loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Unitatea Administrativ Teritorială 
ORAŞUL ANINA 

Str. M. Hammer, nr. 2, Cod poștal 325100 
Tel/Fax: 0255/240115  http://primaria-anina.ro  

  

http://primaria-anina.ro/


12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii unui teren situat în  intravilanul orașului Anina, zona 
Oraș Nou, în suprafaţă de 1.300 mp din CF nr.3 Steierdorf, nr.top.1183//33/a/1...1/1/5/1, în vederea înscrierii în 
Cartea Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția nr.285; 

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren extravilan, în suprafață 
de 2.766 mp, situat în oraș Anina, str.Valea Vulpilor, F.N., cuprins în C.F. nr. 32359 Anina, nr. Cadastral 32359 şi a 
preţului de vânzare al acestuia; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului aferent construcției, în suprafață de 381 
mp, situat în oraș Anina, strada Libertății, F.N., cuprins în C.F. nr. 32353 Anina, nr. cadastral 32353, către domnul 
LĂZĂROI NICOLAE; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Trișcă Liliana – titulară de contract de închiriererea 
locuinței situate în Orașul Anina, str. Sfânta Varvara, nr. 23, apartament nr. 2, , județul Caraș-Severin, locuință care 
este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 30550-C1 Anina,CF Individuală veche nr. 3042 Steierdorf ) număr 
cadastral  top. 1163/53/238...a/1/1/b/72/ap. 2, în suprafață utilă de 16,45 mp; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Trișcă Rebeca – titulară de contract de închirierere a  
locuinței situate în Orașul Anina, str. Sfânta Varvara, nr. 23, apartament nr. 1, județul Caraș-Severin, locuință care 
este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 30550-C1 Anina,CF Individuală veche nr. 3042 Steierdorf ) număr 
cadastral  top. 1163/53/238...a/1/1/b/72/ap. 1, în suprafață utilă de 26,75 mp; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Szavuly Ionela – Nuța – titulară de contract de 
închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, strada Cloșca, nr. 14, apartament nr. 1, județul Caraș-Severin, locuință 
care este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 31052-C1 Anina, (CF Individuală veche nr. 3350 Steierdorf ) 
număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/b/4/1/52/ap. 1,  în suprafață utilă de 73,86 mp. 

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Ciovnicu Romică – titular de contract de  
închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , strada Oraș Nou, bloc P7 , apartament nr. 9, 
locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 30169-C1 Anina, (CF Individuală veche nr. 3166 
Steierdorf ) număr cadastral  top. 1183/33/a...a/2/1/28/ap.9, cu suprafață utilă 56,78 mp; 

19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Postelnicu Gheorghe – titular de contract de 
închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , strada Aleea Brazilor, bloc C14 , apartament 
nr. 9, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 30253-C1 Anina, (CF Individuală veche nr. 3154 
Steierdorf ) număr cadastral  top. 1183/33/a...a/2/1/16, cu suprafață utilă 47,00 mp; 

20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Șerban Doru – titular de contract de  
închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , strada Oltului nr. 48 , apartament nr. 1, 
locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 30469-C1- Anina, (CF Individuală veche nr. 2806 
Steierdorf ) număr cadastral  top. 1163/53/238...1/1/1/b/25, cu suprafață utilă 67,42 mp; 

21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Becica Dănuț – Vasile titular de contract de închiriere 
a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , strada Mihail Sadoveanu nr. 11 , apartament nr. 4, 
locuință care este înscrisă în Carte Funciară  Individuală veche nr. 2806 Steierdorf ) număr cadastral  top. 
1163/53/238/b/2/b/1/.../a/1/1/b/12 cu suprafață utilă 80,77 mp; 

22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Iuhasz Marioara – titular de contract de  
închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , strada Cloșca  nr. 40 , apartament nr. 1, 
locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală veche nr. 3363 Steierdorf ) număr cadastral  top. 
1163/53/238/b/2/b/4/1/65, cu suprafață utilă 82,71 mp; 

23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Chițescu Elena – titular de contract de  
închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , strada Valea Tereziei nr. 27 , apartament nr. 3, 
locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 30469-C1 Anina, (CF Individuală veche nr. 3193 
Steierdorf ) număr cadastral  top. 1163/53/238...a/a/a/23, cu suprafață utilă 40,45 mp; 

24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Mirea Vasile – titular de contract de  
închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Minerului nr. 16, apartament nr. 1, 
locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală veche nr. 3234 Steierdorf ) număr cadastral  top. 
1163/33/238/.../a/a/a/a/65, cu suprafață utilă de 61,76 mp; 

25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Goanță Marian – titular de contract de  
închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , strada Victoriei nr. 99 , locuință care este 
înscrisă în Carte Funciară  nr. 31701 Anina, (CF veche nr. 32 Steierdorf ) număr cadastral  top. 35, cu suprafață utilă 
totală de 274 mp, din care utilizabilă după renovare  de 75,28 mp. 
 

Întocmit 
p. Secretar general 

jr. FLAVIA-ROXANA NEACȘU 
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