
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 

 
M I N U T A  

şedinţei ordinară din data de 25.11.2021 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.279/2021, privind aprobarea rectificării bugetului 
administrației publice locale a orașului Anina, pe anul 2021, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.280/2021, privind aprobarea casării unor obiecte de 
inventar și mijloace fixe devenite disponibile, aflate în domeniul privat al orașului ANINA, cu unanimitate de 
voturi ; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.281/2021, privind aprobarea numărului și 
cuantumul burselor şcolare pentru semestrul  I  al anului școlar 2021-2022, pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat din orașul Anina, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.282/2021, privind aprobarea majorării tarifului 
pentru colectarea, transportul, selectarea și depozitarea deșeurilor menajere de la populație, din orașul 
Anina, județul Caraș-Severin, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.283/2021,  privind aprobarea desemnării persoanei 
care va reprezenta Consiliul Local Oraş Anina în cadrul Asociaţiei „Munţii Aninei”; cu unanimitate de 
voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.284/2021, privind acordarea unei recompense băneşti 
şi a unei diplome de fidelitate, cuplurilor care au împlinit cel puţin 50 de ani, de la încheierea căsătoriei 
şi ambii soţi au domiciliul stabil în orașul Anina, indiferent de locul încheierii căsătoriei, cu unanimitate 
de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.285/2021, privind aprobarea vânzării unui imobil, 
unitate individuală, din domeniul privat al orașului Anina, situat în orașul Anina, strada Brădet, nr.4, ap.4, 
jud.Caraș-Severin, cuprins în C.F. nr.31487-C2-U4 Anina, nr.Cadastral 31487-C2-U4 şi aprobarea 
încheierii contractului de vânzare-cumpărare, către S.C. “LA NEA MĂRIN” SRL, cu unanimitate de 
voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.286/2021, privind aprobarea vânzării terenului 
intravilan aferent construcției, în suprafață de 56 mp, din domeniul privat al orașului Anina, situat în 
orașul Anina, strada Victoriei, nr.1A, jud.Caraș-Severin, cuprins în C.F. nr.31320 Anina, nr.top 
895/a/134/1/255../1/1/b/2/1/1/d/4 şi încheierea contractului de vânzare-cumpărare, către A.F.MERA –
IZVORUL actual proprietar al construcției, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.287/2021,  privind aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică deschisă a unui teren intravilan, în suprafață de 50 mp., aparținând domeniul privat al orașului 
Anina, situat în oraș Anina, strada Libertății, F.N.cuprins în C.F. nr. 32524 Anina, nr. cadastral 32524, 
şi a preţului de vânzare al acestuia, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.288/2021, privind aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică deschisă a unui teren intravilan, în suprafață de 1.000 mp., aparținând domeniul privat al orașului 
Anina, situat în oraș Anina, strada Libertății, F.N.cuprins în C.F. nr. 32528 Anina, nr. cadastral 32528, şi 
a preţului de vânzare al acestuia, cu unanimitate de voturi; 



• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.289/2021, privind aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică deschisă a unui teren intravilan,în suprafață de 884 mp., aparținând domeniul privat al orașului 
Anina, situat în oraș Anina, strada Valea Tereziei, nr. 15, cuprins în C.F. nr. 31986 Anina Nr. topografic 
1163/53/238/b/2/b/.../a/a/a/28 și a construcției aferente în suprafață de 504  (Cămin nefamiliști P+1), 
aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, strada Valea Tereziei, nr. 15, cuprins 
în C.F. nr. 31986 Anina, nr. cadastral 31986-C1 şi a preţului de vânzare ale acestora, cu unanimitate de 
voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.290/2021, privind aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică deschisă a unui teren intravilan, în suprafață de 522 mp., aparținând domeniul privat al orașului 
Anina, situat în oraș Anina, strada Mihail Kogălniceanu, F.N.cuprins în C.F. nr. 32534 Anina, nr. 
cadastral 32534, Nr. topografic 209/b/1 şi a preţului de vânzare al acestuia, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.291/2021, privind atestarea apartenenţei la domeniul 
privat al orașului Anina a suprafețelor de teren, măsurate de 2900 mp, identificată în C.F. nr.1254 
Steierlak,  Nr.top.827, fâneață în extravilan și a suprafeței de teren măsurată de 3060 mp, identificată în 
C.F. nr.2411 Steierdorf, Nr.top.830, fâneață în extravilan, în vederea intabulării dreptului de proprietate 
privată al orașului Anina, în evidențele de Cadastru și publicitate imobiliară, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.292/2021, privind aprobarea trecerii din domeniul 
public în domeniul privat al oraşului Anina, a unui teren  extravilan, în suprafaţă de 22.000 mp, cuprins 
în C.F. nr. 32527 Anina, Nr.Cadastral 32527, situat în oraşul Anina, zona Ponor-Rogoz, județul Caraș-
Severin, cu 13 voturi ”pentru și 2 ”abțineri”; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.293/2021, de completare a Hotărârii Consiliului 
Local Anina Nr.226/23.09.2021 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spațiu, aflat în 
incinta imobilului identificat în C.F.32245 (30239) Anina, nr.Cadastral 32245, 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.294/2021, privind aprobarea dezmembrării unui 
teren din intravilanul oraşului Anina, situat în oraș Anina, strada Victoriei, identificat în C.F.nr.32089, 
nr.Cadastral 32089, având o suprafață totală de 935 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea 
Funciară, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.295/2021,  privind aprobarea dezmembrării unui 
teren din intravilanul oraşului Anina, situat în oraș Anina, strada Victoriei, nr.8, identificat în 
C.F.nr.32254 Anina, nr.Cadastral 32254, având o suprafață totală de 1.871 mp, în două loturi, în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară, cu 14 voturi ”pentru” și 1 consilier nu votează fiind în conflict de interese;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.296/2021, privind aprobarea dezmembrării unui 
teren din extravilanul oraşului Anina, situat în oraș Anina, zona Puțul V, identificat în C.F.nr.32328 
Anina, nr.Cadastral 32328, având o suprafață totală de 27.800 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în 
Cartea Funciară, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.297/2021, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Anin”, în suprafaţă de 1200 mp din CF nr. 3, poziția 1525, nr.top.1163/53/238...1/1/a în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, 
Anexa nr.4, poziția 44, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.298/2021, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Aurora”, în suprafaţă de 2598 mp din CF nr. 2242, poziția 85, 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 45, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.299/2021, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Bohui Est”, în suprafaţă de 5133 mp ( 3024 mp intravilan și 2109 extravilan) din CF nr. 2242, 



poziția 85, 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 47, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.300/2021, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Bohui Vest”, în suprafaţă de 11083 mp ( 1678 mp intravilan și 9405 extravilan) din CF nr. 2242, 
poziția 85,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 47, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.301/2021, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Carpați ”, în suprafaţă de 1247 mp din CF nr. 2242, poziția 85, 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 59, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.302/2021, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Calea Traian”, în suprafaţă de 2.370 mp ( 1.954 mp intravilan și 416 extravilan) din CF nr. 2242, 
poziția 85,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 61, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.303/2021, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Celnic Nord ”, în suprafaţă de 2658 mp din CF nr. 3, poziția 1471, 
nr.top.1183/31/b/37...11/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.304/2021, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Vânătorilor ”, în suprafaţă de 1.128 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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 118, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.305/2021, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Valea Bucuriei Nord ”, în suprafaţă de 4.782 mp din CF nr.2242, poziția 85, 
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 116, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.306/2021, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Valea Bucuriei Sud ”, în suprafaţă de 963 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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 116, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.307/2021, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Dealul Rahner ”, în suprafaţă de 807 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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 72, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.308/2021, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Dealul Sărat ”, în suprafaţă de 331 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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 74, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.309/2021, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Denz ”, în suprafaţă de 287 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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 76, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.310/2021, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Teilor Vest ”, în suprafaţă de 2.466 mp din CF nr. 3, poziția 1471, nr.top.1183/31/b/37...11/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 107, cu unanimitate de voturi;  



• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.311/2021, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Teilor Est ”, în suprafaţă de 1.660 mp din CF nr. 3, poziția 1471, nr.top.1183/31/b/37...11/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 107, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.312/2021, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Școlii ”, în suprafaţă de 1.062 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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 106, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.313/2021, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Gârliștei ”, în suprafaţă de 4.186 mp (249 intravilan și 3.937 extravilan) din CF nr. 3, poziția 
1471, nr.top.1183/31/b/37...11/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 79, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.314/2021, pentru aprobarea vânzării către Vrînceanu  
Aurel, titular de contract de închiriere a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin Celnic Nord , bloc 1 , etaj I, apartament nr. 6 , locuința ce se vinde fiind înscrisă în Cartea Funciară 
Individuală cu  nr 30400-C1-U8 Anina, (C.F.  veche nr. 3393/6  Steierdorf ) cu număr cadastral top. 
1183/31/b/37...1/1/b/1/ap.6 , domeniu privat al U.A.T. Oraș Anina, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.315/2021, pentru aprobarea vânzării către Vrînceanu 
Camel, titular de contract de închiriere a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin strada Celnic Nord, bl. 4 , et. IV, apartament nr. 13, locuință înscrisă în Cartea Funciară 
Individuală 30506–C1–U11 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3397/13 Steierdorf ), număr cadastral     
top. 1183/31/b/37.../1/1/b/5/ap.13,   domeniu privat al U.A.T. Oraș Anina, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.316/2021, pentru aprobarea vânzării către Bîrîiac 
Marius, titular de contract de închiriere, a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin strada Aleea Pinilor , bloc. C4, etaj II, apartament nr. 7, locuință înscrisă în Cartea Funciară 
Individuală nr  30054-C1-U4  Anina, (C.F. veche nr. 3141/4  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 
1183/33/a...a/2/1/3/ap.7, domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.317/2021, Proiect de hotărâre pentru aprobarea 
vânzării către Boboescu Gheorghe, titular de contract de închiriere, a  construcției locuinței situate în 
Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Aleea Pinilor , bloc. C1, etaj II, apartament nr. 7, locuință 
înscrisă în Cartea Funciară Individuală nr 30054-C1-U4  Anina, (C.F. veche nr. 3141/4  Steierdorf ) cu 
număr cadastral  top. 1183/33/a...2/1/3/ap.7, domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.318/2021, privind aprobarea participării la proiectul 
“Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 
programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement / baze 
turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 
potențial turistic si infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de 
legătură., 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,                                                            p .Secretar general, 
  Tudor Ovidiu ANDRONESCU                               Flavia Roxana NEACȘU 

 
 
 
 


