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CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
 

 
M I N U T A  

şedinţei ordinară din data de 26.05.2021 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.121/2021, privind aprobarea rectificării    bugetului 
administrației publice locale a orașului Anina, pe anul 2021, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.122/2021, privind aprobarea contului de încheiere a 
exerciţiului bugetar pe trimestrul I al anului 2021, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.123/2021, privind stabilirea nivelurilor valorilor 
impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, a amenzilor, pentru anul  fiscal 
2022, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.124/2021, privind stabilirea tarifelor minime de 
bază lunare, pe zone tarifare, necesare calculului contravalorii chiriei pentru imobile din domeniul 
public şi privat al oraşului Anina pe anul 2022, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.125/2021,  privind stabilirea unor taxe speciale ce 
se vor aplica în anul fiscal 2022, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.126/2021, privind stabilirea taxei speciale de 
Protecție Civilă pe anul fiscal 2022, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.127/2021, privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2021 
către ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, INTERCOM DEȘEURI CARAȘ - 
SEVERIN”, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.128/2021, privind modificarea Organigramei și a 
Statului de Funcţii ale Serviciului Local de Utilități Publice al orașului Anina, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.129/2021, privind aprobarea cumpărării imobilului 
Cabinet Medical „M.G. Imbrescu Ilie”, identificat în C.F. nr.30077-C1-U7Anina, Nr.CAD: 303-C1-
U14, situat în orașul Anina, strada Policlinicii, nr.2, sc.2, et.Parter, ap.1, județul Caraș-Severin, în 
incinta Policlinicii orașului Anina, proprietate privată a Cabinet Medical „M.G. Imbrescu Ilie”, CIF 
19411830, reprezentată de domnul dr.Imbrescu Ilie, 13 voturi pentru, 1 abținere; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.130/2021, privind aprobarea efectuării de reparații 
curente la drumurile de acces în Poiana Plopa, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.131/2021, privind aprobarea efectuării unor lucrări 
de reparații curente la drumul Brădet din Cartierul Brădet, orașul Anina, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.132/2021,  privind aprobarea amenajării unui parc 
de agrement, situat în orașul Anina, str.Victoriei, nr.79, județul Caraș-Severin, 13 voturi pentru, 1 
abtinere; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.133/2021 privind aprobarea scutirii de la plata 
redevenței pentru S.C. NICE DAY BLES S.R.L.,  titulara contractului de concesiune 
Nr.5.350/12.07.2019, 9 voturi pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri; 



• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.134/2021, privind încetarea dreptului de folosință 
gratuită de către Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – Conferința Banat, asupra terenului identificat în 
C.F. Nr.30837 Anina, Nr.cadastral 30837, în suprafață de 250 mp, situat în orașul Anina, strada Cotul 
CFR, județul Caraș-Severin, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.135/2021, privind aprobarea închirierii prin licitaţie 
publică a unui imobil, teren intravilan, identificat în C.F. 30360 Anina, nr.Cadastral 333, Nr. 
Top.1163/53/238/b/2/b/5/2/4 Steierdorf, în suprafaţă de 1.433 mp, situat în orașul Anina, str.Cloșca, 
județul Caraș-Severin, din domeniul privat al orașului, 12 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abținere; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.136/2021, privind aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică deschisă a unui teren intravilan, în suprafață de 1.300 mp, aparținând domeniul privat al orașului 
Anina, situat în oraș Anina, zona Oraș Nou, cuprins în C.F. nr. 32366 Anina, nr.topografic 
1183/33/a/1/.../1/1/5/1 şi a preţului de vânzare al acestuia, 12 voturi pentru, 1 abținere, 1 nu votează 
fiind în conflict de interese; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.137/2021, pentru  deschiderea unei Coli noi pentru 
locuința (apartamentul) nr. 2 sub denumirea de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în 
Cartea Funciară  nr. 30428 Anina, (CF veche nr. 3160 Steierdorf)  număr cadastral  top. 
1183/33/a...a/2/1/22, locuință din domeniul privat al Statului Român, apartament ce face parte din 
clădirea rezidențială (bloc de locuințe) cu 14 apartamente situată în Orașul Anina județ Caraș-Severin, 
strada Oraș Nou, bloc  P1, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.138/2021, privind pentru deschiderea unei noi coli 
(deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament 
nr. 14”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu patrusprezece apartamente, clădire localizată  în Orașul 
Anina, județ Caraș-Severin, Oraș Nou,  Bl. P1, clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în C.F 30428 
Anina ,(C.F veche nr. 3160 Steierdorf), număr cadastral  top. 1183/33/a/1...a/2/1/22.  Locuința 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 14” face parte din domeniul privat al Statului Român, cu 
unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.139/2021, pentru deschiderea unei noi coli 
(deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament 
nr. 10”, 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. 10” face parte din domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de 
voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.140/2021, pentru deschiderea unei noi coli 
(deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament 
nr. 4”, 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. 4” face parte din domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de 
voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.141/2021, pentru deschiderea unei noi coli 
(deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament 
nr. 2”, 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. 2” face parte din domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de 
voturi;  



• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.142/2021,  pentru deschiderea unei noi coli 
(deschidere de Carte Funciară Individuală)pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
7”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu patrusprezece apartamente clădire situată în 
Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Aleea Brazilor , bloc C14 ; clădirea rezidențială în cauză 
(condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nr 30253  Anina, (CF colectivă veche 
nr. 3154  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1183/33/a/1/a...a/2/1/16. Locuința individualizată sub 
numele de ”apartament nr. 7” face parte din domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de 
voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.143/2021, pentru deschiderea unei noi coli 
(deschidere de Carte Funciară Individuală)pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
7”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu patrusprezece apartamente clădire situată în 
Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Aleea Brazilor , bloc C14 ; clădirea rezidențială în cauză 
(condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nr 30253  Anina, (CF colectivă veche 
nr. 3154  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1183/33/a/1/a...a/2/1/16. Locuința individualizată sub 
numele de ”apartament nr. 7” face parte din domeniul privat al Statului Român cu unanimitate de voturi; 
Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.144/2021, pentru finalizarea procedurilor de 
vânzare – cumpărare a locuințelor , prin stabilirea cronologiei etapelor de obținere a Ordinului 
Prefectului pentru terenul aferent al locuințelor la care chiriașii titulari sunt deja proprietari pentru 
construcția în cauză (cu contract de vânzare-cumpărare și proces verbal de predare – primire a 
construcției), în vederea întabulării ca imobil, conform legii, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.145/2021, privind aprobarea efectuării lucrărilor de 
reparaţii curente la trotuarele şi gardurile de pe domeniul public şi privat al oraşului Anina, din judeţul 
Caraş - Severin , 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, 
               RETEZAN Ioan                                                 NIȚICĂ MARCELA 

 
 
 


