
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 

 
 
 

M I N U T A  
şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Anina, din data de 20.12.2022, ora 1400 

 
 
 

      Din numărul total de 15  consilieri locali, sunt prezenţi la şedinţă 13 consilieri, şedinţa fiind legal 
constituită. 
               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
1. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr. 226/20.12.2022, privind  casarea unor obiecte de 
inventor și mijloacefixe aflate în domeniul privat al U.A.T.Anina 

 
2. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr. 227/20.12.2022privind modificarea Organigramei 
și a Statului de Funcții ale aparatului de specialitate al primarului Oraș Anina 

 
  3  .     Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.228/20.12.2022 privind aprobarea alocării unui sprijin 
ginanciar lunar ASOCIAȚIEI IL GIOCATTOLO în vederea oferirii de servicii educaționale pentru copii și pentru 
tinerii defavorizați 
 
4.      Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr. 229/20.12.2022 privind aprobarea scutirii de la plata 
impozitului pe clădire și teren ale Asociației IM ANINA de pe raza orașului Anina, strada Poștei , nr.9, județul 
Caraș-Severin, în care aceasta își desfășoară activitatea. 

 
 5.     Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.230/20.12.2022, privind aprobarea Planului de acțiuni 
și lucrări de interes local pe anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele 
majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și  a muncilor neremunerate în folosul 
comunităţii 
 
  6.   Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.231/20.12.2022 privind aprobarea scutirii de la plata 
chiriilor locuinţelor sociale, pentru familiile beneficiare de ajutor social de pe raza oraşului Anina, pe anul 2023 

 

   7.  Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr. 232/20.12.2022 privind aprobarea Protocolului de 
colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Anina, în cadrul proiectului „HUB de Servicii 
MMSS-SII MMSS” Cod MYSmis 130963 
  
                                           
   8 . Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr. 233/20.12.2022 privind modificarea Anexei nr.1 la 
H.C.L nr.201/31.10.2022 schimbarea denumirii imobilului, situat în orașul Anina, str.Sfanta Varvara, nr.53, 
județul Caraș-Severin, din ”Cinematograful de vară”, în  ”Piața Agroalimentară”, și actualizarea numărului de 
construcții aferent imobilului    
   
 9.   Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr. 234/20.12.2022 privind aprobarea dezmembrării unui 
teren din intravilanul oraşului Anina, teren aflat în domeniul public al orașului Anina, situat în oraș Anina, strada 
Dealul Frumos , identificat în C.F.nr. 32501 Anina, nr.cadastral 32501, având o suprafață totală de 814 mp, în 
două loturi, în vederea operării în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară 
 



 
  10. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr. 235/20.12.2022 privind aprobarea dezmembrării unui 
teren din intravilanul oraşului Anina, teren aflat în domeniul public al orașului Anina, situat în oraș Anina, strada 
Reșitei F.N. , identificat în C.F.nr. 32688 Anina, nr.cadastral 32688, având o suprafață totală de 522 mp, în două 
loturi, în vederea operării în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară 
  
 
  11. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr. 236/20.12.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului 
Local al orașului Anina nr.215/22.11.2022 privind dezmembrarea/dezlipirea suprafeței de teren de 153 mp, din 
suprafața totală de 76605747 mp, identificată în CF nr.2242 UAT Anina, nr.top.895/a/134/.../1/f/3/1/a, situată 
administrativ în orașul Anina, strada Caraiman , nr.14 
 
 
  12. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr. 237/20.12.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului 
Local al orașului Anina nr.216/22.11.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului 
Anina, a unui teren  extravilan, în suprafaţă de 249.000 mp, cuprins în C.F. nr. 32681 Anina, Nr.Cadastral 32681, 
situat în oraşul Anina, zona Hoch Ponor, județul Caraș-Severin 
 
  13. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr. 238/20.12.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului 
Local al orașului Anina nr.217/22.11.2022 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren fâneață 
în  intravilan, în suprafaţă de 41.734 mp, situat în orașul Anina, zona Colonie, cuprins în C.F.nr. 32081 Anina, 
nr. Cadastral 32081 ,domeniul privat al orașului Anina 
 
 14. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr. 239/20.12.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului 
Local al orașului Anina nr.219/22.11.2022 privind aprobarea scutirii de la plata taxei de închiriere a spaţiului din 
incinta clădirii „Centrului de Afaceri Anina”, închiriat de  BIROUL    INDIVIDUAL NOTARIAL „ CAHNIŢĂ 
CORNELIA ELENA”, pentru perioada octombrie 2022 – aprilie 2023 
                                      
 15. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.240/20.12.2022 privind aprobarea  concesionării prin 
licitație publică a unui teren aparținând domeniului public al orașului Anina, în suprafață de 249.000 mp, situat 
în extravilan, înscris in C.G. nr.32681, identificat cu nr. cadastral 32681, zona Hoch Ponor 
 
 16. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.241/20.12.2022 privind rezilierea contractului de 
vânzare –cumpărare nr.4.966/20.06.2022, încheiat între Orașul Anina și doamna Torcea Anișoara 
 
 17. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.242/20.12.2022  privind aprobarea  achiziționării unei 
vane de golire de fund , preț 30.000 lei, prețul variază în guncție de complexitatea vanei, pentru Barajul Mărghitaș                                       
 
 18. Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.243/20.12.2022 privind aprobarea rețelei școlare a 
unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a orașului Anina, pentru anul 
școlar 2023-2024 
                                       
 

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  DE  ŞEDINŢĂ, 
                        Consilier Natalia-Aneta BURLUI                             Contrasemnează pentru legalitate   
                                                                                                                      p. Secretar general 
                                                                                                                 Cristina-Gianina Gomboș 
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