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M I N U T A  

şedinţei ordinară din data de 23.09.2021 a Consiliului Local al oraşului Anina 
 
 

      Din numărul total de 15  consilieri locali, sunt prezenţi la şedinţă 14 consilieri, şedinţa fiind legal 
constituită. 
               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.213/2021, privind aprobarea rectificării bugetului 
administrației publice locale a orașului Anina, pe anul 2021 cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.214/2021, privind aprobarea achiziționării de 
servicii de elaborare a documentaţiei tehnico-economice în vederea reabilitării unui număr de 19 străzi 
din oraşul Anina, județul Caraș-Severin, prin programul naţional Anghel Saligny, cu unanimitate de 
voturi ; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.215/2021, privind aprobarea achiziţionării de către 
Oraşul Anina a unui teren intravilan, în suprafaţă de 71.811 mp, situat în orașul Anina, str. Poştei, nr. 1, 
(fostul BARUMC), identificat în C.F. nr.31681, nr.Cadastral 31681, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.216/2021, privind revocarea prevederilor H.C.L. 
nr.60/26.03.2020 privind aprobarea majorării cu 500 % a impozitului pe clădirile şi terenurile din Anina, 
proprietate S.C. ARIS CONSULT INVEST SRL Bucureşti, ca urmare a constatării stării 
necorespunzătoare de îngrijire a acestora și H.C.L. nr.103/23.06.2020 privind respingerea plângerii 
prealabile formulată de către S.C. ARIS CONSULT INVEST SRL împotriva H.C.L. nr. 60/26.03.2020 
privind aprobarea majorării cu 500% a impozitului pe clădirile şi terenurile din Anina, proprietate S.C. 
ARIS CONSULT INVEST SRL Bucureşti, ca urmare a constatării stării necorespunzătoare de îngrijire 
a acestora, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.217/2021,  privind desemnarea a trei 
reprezentanţi ai Consiliului Local oraş Anina, care să facă parte din Consiliul de Administraţie al 
Liceului „Mathias Hammer”Anina, în anul şcolar 2021 – 2022, 13 voturi pentru și 1 abținere; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.218/2021, privind desemnarea unui reprezentant al 
Consiliului Local al orașului Anina, care să facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității 
în Educație de la nivelul Liceului „Mathias Hammer”Anina, în anul şcolar 2021 – 2022, 12 voturi 
pentru și 2 abtineri; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.219/2021, privind acordarea cu titlu gratuit, a unei 
cantități de 4 mc, lemn de foc, pentru încălzirea locuinței, în perioada de iarnă 2021-2022, a unui număr 
de 3 persoane, văduve de veterani de război din orașul Anina, județul Caraș-Severin, cu unanimitate de 
voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.220/2021, privind implementarea măsurilor dispuse 
prin Decizia Camerei de Conturi Caraș-Severin nr. 19 din 31 august 2021, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.221/2021,  privind implementarea măsurilor 
dispuse prin Decizia Camerei de Conturi Caraș-Severin nr. 19 din 31 august 2021, la nivelul Direcției de 
Asistență Socială a orașului Anina, cu unanimitate de voturi; 



• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.222/2021, privind neexercitarea de către orașul 
Anina, prin Consiliul Local al orașului Anina, a dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului 
monument istoric parte din „ Ansamblul 16 case oficiali UDR, azi locuințe”, situat în orașul Anina, 
str.Mihai Eminescu, nr.16, ap.1, județul Caraș-Severin, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.223/2021, privind atestarea apartenenţei la 
domeniul privat al orașului Anina a suprafeței de teren măsurată de 2.700 mp, identificată în C.F. 
nr.2491 Steierdorf,  Nr.top.722/a/2, în vederea intabulării dreptului de proprietate privată al orașului 
Anina, în evidențele de Cadastru și publicitate imobiliară, cu 12 voturi pentru , 2 abțineri; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.224/2021, privind transmiterea dreptului de 
concesiune prevăzut în Contractul de Concesiune nr.1916/26.04.2010, asupra suprafeţei de 4 mp, teren 
pe care a fost construit balconul imobilului, situat în oraș Anina, strada Virgil Birou, bl.44, sc.B, ap.5, 
înscris în C.F.nr. 30009 (3135), nr.top.1163/53/238/b/2…a/1/1/1/1/5, de la domnul FAZEKAȘ IONEL, 
în favoarea doamnei CEAUȘU ANTONIA-ALEXANDRA, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.225/2021, privind aprobarea închirierii prin licitaţie 
publică a unui imobil, teren intravilan, identificat în C.F.32487 Anina, nr.Cadastral 32487, în suprafaţă 
de 1.537 mp, situat în orașul Anina, str.Uzinei, județul Caraș-Severin, din domeniul public al orașului, 
cu 12 voturi pentru și 2 abțineri; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.226/2021, privind aprobarea închirierii prin licitaţie 
publică a unui spațiu, aflat în incinta imobilului identificat în C.F.30239 Anina, nr.Cadastral 30239, în 
suprafaţă de 657 mp, situat în orașul Anina, str.Miniș, județul Caraș-Severin, din domeniul privat al 
orașului, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.227/2021, privind aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică deschisă a unui teren intravilan, în suprafață de 2.173 mp, aparținând domeniul privat al orașului 
Anina, situat în oraș Anina, strada Valea Bucuriei, județul Caraș-Severin, cuprins în C.F. nr. 32483 
Anina, nr. cadastral 32483 şi a preţului de vânzare al acestuia, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.228/2021, privind aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică deschisă a unui teren extravilan, în suprafață de 5.755 mp, aparținând domeniul privat al 
orașului Anina, situat în oraș Anina, cuprins în C.F. nr. 32479 Anina, nr. cadastral 32479 şi a preţului de 
vânzare al acestuia, cu 12 voturi pentru și 2 împotrivă; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.229/2021,  privind aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică deschisă a unui teren intravilan, în suprafață de 745 mp, aparținând domeniul privat al orașului 
Anina, situat în oraș Anina, cuprins în C.F. nr. 32410 Anina, nr. cadastral 32410 şi a preţului de vânzare 
al acestuia, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.230/2021, privind  aprobarea  dezlipirii 
obiectivului „Strada Mihai Eminescu”, în suprafaţă de 1.929 mp din CF nr. 3, poziția 1471, 
nr.top.1183/31/b/37...1/1/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 84, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.231/2021, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Cheile Gârliștei”, în suprafaţă de 5993 mp din CF nr. 3, poziția 1471, 
nr.top.1183/31/b/37...1/1/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, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.232/2021, privind  aprobarea  dezlipirii 
obiectivului „Strada 13 Decembrie Est”, în suprafaţă de 886 mp din CF nr. 3, poziția 1471, 
nr.top.1183/31/b/37...1/1/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 120, cu unanimitate de voturi;  



• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.233/2021, privind  aprobarea  dezlipirii 
obiectivului „Strada 13 Decembrie Vest”, în suprafaţă de 2762 mp din CF nr. 3, poziția 1471, 
nr.top.1183/31/b/37...1/1/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 120, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.234/2021, privind  aprobarea  dezlipirii 
obiectivului „Pășune în extravilan – zona Ponor-Rogoz”, în suprafaţă de 22000 mp din CF nr. 2242, 
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 307, cu unanimitate de voturi;  

 
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 ședință,                                         p .Secretar general, 
                      Gheorghe   NEICU                                                Marcela NIȚICĂ  

 
 
 
 


