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M I N U T A  

şedinţei ordinară din data de 12.04.2021 a Consiliului Local al oraşului Anina 
 
 

      Din numărul total de 15  consilieri locali, sunt prezenţi la şedinţă 15 consilieri, şedinţa fiind legal 
constituită. 
               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.108/2021, privind aprobarea bugetului 
administrației publice locale a orașului Anina, pe anul 2021, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.109/2021, privind aprobarea contractării de prestări 
servicii juridice de consultanţă şi reprezentare avocaţială pentru autorităţile şi instituţiile publice din 
oraşul Anina , cu 8 voturi “pentru”, 5 „abțineri”; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.110/2021, privind modificarea și completarea 
Hotărârii Consiliului Local Anina nr.72/30.03.2021 privind aprobarea deschiderii procedurii de 
insolvență a S.C. ANTREPRIZA STEIER SRL, cu 8 voturi “pentru”, 4 „abțineri” și 1 „împotrivă”; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.111/2021, privind acordarea scutirii de la plata 
impozitului pe clădire şi teren ale Asociației IM ANINA  de pe raza oraşului Anina, strada Poștei, nr.9, 
județul Caraș-Severin, în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, pentru anul 2021, cu unanimitate de 
voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.112/2021, privind aprobarea scutirii taxei de 
închiriere a Sălii de Sport Anina pentru desfășurarea activităților echipei de karate a „C.S. Sport Star 
Anina”, pentru anul 2021, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.113/2021, privind aprobarea concesionării prin 
licitație publică a  imobilului teren, în suprafață de 185 mp, situat în oraș Anina, str.SfântaVarvara, nr.2 
B, județul Caraș-Severin, aparținând domeniului privat al orașului Anina, identificat în C.F. nr.32387 
Anina, Nr.Cadastral 32387, cu 14 „voturi”pentru și 1 „abținere”; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.114/2021, privind aprobarea concesionării prin 
licitație publică  a imobilului teren, în suprafață de 2.500 mp, situat în oraș Anina, str.Horea, nr.1, 
domeniul privat al orașului, identificat în C.F. nr.32351, Nr.Cadastral 32351, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.115/2021, privind aprobarea închirierii prin licitaţie 
publică a unui teren pășune extravilan, în suprafaţă de 100.000 mp din suprafața totală de 135.602 mp, 
situat în orașul Anina, zona Galerie Colonie, cuprins în C.F.nr. 32417 Anina, nr. Cadastral 32417, din 
domeniul public al orașului Anina, cu 14 „voturi”pentru și 1 consilier nu votează fiind în conflict de 
interese; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.116/2021, privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru ședințele Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Mai, Iunie, Iulie, anul 2021, cu 
unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.117/2021, privind aprobarea transferurilor către 
Serviciul Local de Utilităţi Publice Anina, din bugetul local al U.A.T. Anina, în anul 2021, cu 
unanimitate de voturi; 

 
 



 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.118/2021, privind aprobarea scutirii de la plata 

majorărilor de întârziere și penalităților aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și 
altor obligații la bugetul local, datorate de către contribuabilii persoane juridice ș i persoanele fizice de 
pe raza administrativ- teritorială a orașului Anina, pentru anul 2021, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.119/2021, privind aprobarea închirierii prin licitaţie 
publică a unor terenuri pășune, B.F. nr.422, în suprafaţă de 0,97 ha, B.F.nr. 427,  în suprafaţă de 8, 52 
ha, cuprinse în C.F.nr. 32345 Anina, nr.Cadastral 32345  și B.F.nr.420 în suprafaţă de 2, 08 ha, cuprins 
în C.F.nr. 32346 Anina, nr. Cadastral 32346, situate în orașul Anina, zona Hildegard, din domeniul 
public al orașului Anina, în vederea creșterii animalelor, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.120/2021, privind aprobarea concesionării prin 
licitație publică a  imobilului teren, în suprafață de 7.000 mp, situat în oraș Anina, zona Crivina, județul 
Caraș-Severin, aparținând domeniului privat al orașului Anina, identificat în C.F. nr.30720 Anina, 
Nr.Cadastral 280, Nr.Top. ST 1001/c Anina, cu 10 voturi “pentru”, 3 „abțineri” și 2 „împotrivă”; 

 
 

În conformitate cu dispoziţiile art.10 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va publica la sediul Primăriei oraşului 
Anina şi pe site-ul primăriei. 

 
 

 
                     Preşedinte,                                                     p .Secretar general, 
               DANU Daniel Ion                                              NIȚICĂ MARCELA 

 
 


