
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
 

 
M I N U T A  

şedinţei ordinare din data de 25.06.2021 a Consiliului Local al oraşului Anina 
 
 

      Din numărul total de 15  consilieri locali, sunt prezenţi la şedinţă 14 consilieri, absentând motivat 1 
cosilier local, şedinţa fiind legal constituită. 

               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.146/2021, privind aprobarea rectificării    bugetului 
administrației publice locale a orașului Anina, pe anul 2021, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.147/2021, privind aprobarea casării unor mijloace 
fixe și active fixe necorporale aflate în domeniul privat al Liceului MATHIAS HAMMER-Școala cu 
cls.0 - VIII Steierdorf, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.148/2021, privind aprobarea numărului și 
cuantumul burselor şcolare pentru anul școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar 
de stat din orașul Anina, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.149/2021, privind aprobarea trasferării cheltuielilor 
programate cu ocazia sărbătorii Sfântului Florian, Ocrotitorul pompierilor voluntari, sărbătoare 
nerealizată, pentru organizarea festivităților privind Jubileul de 140 de ani de activitate neîntreruptă a 
pompierilor voluntari din Steierdorf-Anina, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.150/2021, privind aprobarea achiziţionării unui 
utilaj Cilindru compactor necesar pentru deservirea U.A.T. Anina, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.151/2021, privind aprobarea tarifului pentru  
Capacul Frigorific Mortuar care se va percepe de către Serviciului Local de Utilități Publice Anina, cu 9 
voturi „pentru”, 3 „abțineri” și 2 voturi „împotrivă”; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.152/2021, privind modificarea Organigramei și al 
Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al primarului Oraşului Anina, cu 12 voturi „pentru” și  2 
„abțineri”; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.153/2021, privind aprobarea modificării Statului de 
funcții al Direcției de Asistență Socială a orașului Anina, cu 12 voturi „pentru” , 1 „abținere” și 1 vot 
„împotrivă”; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.154/2021, privind acordarea  mandatului special 
reprezentantului UAT Oraș Anina în  AGA a S.C.AQUCARAȘ S.A în vederea exprimarii votului în 
ședința din data de 09.07.2021, ora 1100 a AGA a S.C.AQUCARAȘ S.A, referitor la punctele înscrise pe 
ordinea de zi, 13 voturi „ pentru”, 1 consilier nu votează fiind în conflict de interese; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.155/2021, privind aprobarea documentației de 
atribuire a serviciului de colectare și transport deșeuri municipale zona 1 Reșița – orașul Anina, a 
atribuirii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale prin licitație publică și acordarea 
de mandat special domnului primar, reprezentant în AGA ADI INTERCOM DEȘEURI de a vota, cu 
unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.156/2021, privind aprobarea încheierii unui 
„PROTOCOL DE COLABORARE”  între U.A.T. oraş Anina şi S.C.BALKAN COAL ENERGY SRL, 
9 voturi „pentru” , 3 „abțineri” și 2 voturi „împotrivă”; 



• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.157/2021, privind aprobarea Regulamentului 
referitor la procedura emiterii ”Autorizației de spargere” și refacere a infrastructurii domeniului public 
și privat al orașului Anina, județul Caraș-Severin, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.158/2021 privind aprobarea dării în folosință 
gratuită, pe o perioadă de 20 ani, a unui spațiu, situat în clădirea Centrului de Afaceri Anina, strada 
Sfânta Varvara, nr.51, orașul anina, județul caraș-Severin, către Asociaţia „STEIERDORF – ANINA 
1773”, cu unanimitate de voturi: 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.159/2021, privind aprobarea demarării procedurilor 
de organizare pentru evenimentele de aniversare a celor 250 de ani de la fondarea orașului Anina, 
județul Caraș-Severin, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.160/2021, privind aprobarea amenajării unui obor 
pentru animalele domestice lăsate libere pe domeniul public si privat al orașului Anina, cu locaţia în 
cartierul Brădet, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.161/2021, privind aprobarea concesionării directe a  
imobilului teren, în suprafață de 84 mp, situat în oraș Anina, str.Andrei Mureșanu, nr.6, județul Caraș-
Severin, identificat în C.F. nr.31187 Anina, Nr.Top 1163/53/238/b/2/a/1/1/1/1/1/1/b/7/0 Steierdorf, cu 
unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.162/2021, privind aprobarea trecerii din domeniul 
public în domeniul privat al oraşului Anina, a unui teren  intravilan, în suprafaţă de 745 mp, cuprins în 
C.F. nr. 32410 Anina, Nr.Cadastral 32410, situat în oraşul Anina, județul Caraș-Severin, cu unanimitate 
de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.163/2021, privind aprobarea deschiderii unei noi 
coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 3”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu zece apartamente , clădire localizată  în 
Orașul Anina , județ Caraș-Severin, Oraș Nou,  Bl. P2, clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în 
C.F  30125 Anina ,(C.F veche nr. 3161 Steierdorf) , număr cadastral  top. 1183/33/a/1...a/2/1/23.  
Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 3”face parte din domeniul privat al Statului 
Român, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.164/2021, privind aprobarea deschiderii  unei noi 
coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 12”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu patrusprezece apartamente 
clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou , bloc P1; clădirea rezidențială în 
cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară nr 30428  Anina, (CF  veche nr. 3160  
Steierdorf ) cu număr cadastral top.1183/33/a...a/2/1/22. Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 12” face parte din domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.165/2021, privind aprobarea deschiderii  unei noi 
coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 11”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu patrusprezece apartamente, 
clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou , bloc P5; clădirea rezidențială în 
cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară nr 31002 Anina, (CF veche nr. 3164  
Steierdorf ) cu număr cadastral top.1183/33/a...a/2/1/26. Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 11” face parte din domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.166/2021, privind aprobarea deschiderii unei noi 
coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 9”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu patrusprezece apartamente 
clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou , bloc P5; clădirea rezidențială în 
cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară nr 31002 Anina, (CF veche nr. 3164  



Steierdorf ) cu număr cadastral top.1183/33/a...a/2/1/26. Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 9” face parte din domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.167/2021, privind aprobarea deschiderii unei noi 
coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 3”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu patrusprezece apartamente 
clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Aleea Brazilor, bloc C13; clădirea 
rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară nr 31067  Anina, (CF veche 
nr. 3153  Steierdorf ) cu număr cadastral top. 1183/53/a...a/2/1/15. Locuința individualizată sub numele 
de ”apartament nr. 3” face parte din domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.168/2021, privind aprobarea deschiderii unei noi 
coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 2”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu patrusprezece apartamente 
clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Aleea Brazilor, bloc C13; clădirea 
rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară nr 31067  Anina, (CF veche 
nr. 3153  Steierdorf ) cu număr cadastral top. 1183/53/a...a/2/1/15. Locuința individualizată sub numele 
de ”apartament nr. 2” face parte din domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.169/2021, privind aprobarea deschiderii unei noi 
coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 11”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu patrusprezece apartamente 
clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Aleea Brazilor, bloc C13; clădirea 
rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară nr 31067  Anina, (CF veche 
nr. 3153  Steierdorf ) cu număr cadastral top. 1183/53/a...a/2/1/15. Locuința individualizată sub numele 
de ”apartament nr. 11” face parte din domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.170/2021, privind aprobarea deschiderii unei noi 
coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 2”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu patrusprezece apartamente 
clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bloc C12; clădirea rezidențială în 
cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară nr 31580  Anina, (CF veche nr. 3152  
Steierdorf ) cu număr cadastral top. 1183/53/a...a/2/1/14. Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 2” face parte din domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.171/2021, privind aprobarea deschiderii unei noi 
coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 9”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu zece apartamente clădire 
situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Aleea Pinilor, bloc C5; clădirea rezidențială în 
cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară nr 30178  Anina, (CF veche nr. 3145  
Steierdorf ) cu număr cadastral top. 1183/53/a...a/2/1/7. Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 9” face parte din domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.172/2021, privind aprobarea dizolvării și lichidarea 
simultană a  S.C.  ANTREPRIZA STEIER S.R.L, cu 12 voturi “pentru” și 2 voturi “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, 
               RETEZAN Ioan                                                 NIȚICĂ MARCELA 

 
 


