
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
 

M I N U T A  
şedinţei ordinară din data de 26.05.2022 a Consiliului Local al oraşului Anina 

 
      Din numărul total de 15  consilieri locali, sunt prezenţi la şedinţă 12 consilieri, şedinţa fiind legal 

constituită. 
               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.114/2022, privind aprobarea rectificării bugetului 
administrației publice locale a orașului Anina, pe anul 2022, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.115/2022, privind aprobarea Programului anual de 
achiziții publice pe anul 2022, cu unanimitate de voturi ; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.116/2022, privind aprobarea analizei stadiului de 
înscriere a datelor în Registrul Agricol al orașului Anina, pentru trimestrul  I al anului 2022 şi stabilirea 
măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.117/2022, privind aprobarea achiziţionării unei 
Motocositoare Husqvarna – 545 RXT, cu unanimitate de voturi ; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.118/2022, privind aprobarea modificării Statului de 
Funcţii al Serviciului Local de Utilități Publice al orașului Anina, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.119/2022, de revocare a Hotărârii Consiliului Local 
al Orașului Anina nr.69/29.03.2022 privind aprobarea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în 
domeniul public și privat al orașului Anina, județul Caraș-Severin, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.120/2022, de revocare a Hotărârii Consiliului Local 
al orașului Anina nr.70/29.03.2022, privind aprobarea vânzării directe a 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 doamna MERA 
ANA domiciliată în orașul Anina, strada Valea Vulpilor, nr.35, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.121/2022, de revocare a Hotărârii Consiliului Local 
al orașului Anina nr.71/29.03.2022 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a  imobilului 
teren intravilan, în suprafață de 250 mp, situat în oraș Anina, str.Cotul CFR,  județul Caraș-Severin, 
aparținând domeniului privat al orașului Anina, identificat în C.F. nr.30837 Anina, Nr.Cadastral 30837, 
cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.122/2022, de revocare a Hotărârii Consiliului Local 
al orașului Anina nr.72/29.03.2022 privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în intravilan și 
extravilan – str.Stadionului F.N.” în suprafaţă de 10.900 mp din CF nr. 3, nr.top.1163/53/238/...1/1/1/a în 
vederea înscrierii în Cartea Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform 
H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția 363, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.123/2022, de revocare a Hotărârii Consiliului Local 
al orașului Anina nr.81/29.03.2022 privind  aprobarea  dezlipirii  obiectivului „Drum comunal Uteris-
Colonia Crivina” în suprafaţă de 41.600 mp din care 25.699 mp în intravilan și 15.901 mp în extravilan,  
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, pozițiile 126, 127, 128 și 129, cu 
unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.124/2022, privind aprobarea dezmembrării unui 
teren din intravilanul oraşului Anina, teren aflat în proprietatea privată a orașului Anina, situat în oraș 
Anina, strada Bufenilor, nr.F.N, identificat în C.F.nr. 32583 Anina, nr.cadastral 32583, având o suprafață 
totală de 297 mp, în două loturi, în vederea operării în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, cu 
unanimitate de voturi; 



• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.125/2022, privind aprobarea dezmembrării unui 
teren din intravilanul oraşului Anina, teren aflat în domeniul public al orașului Anina, situat în oraș Anina, 
zona Marghitaș, identificat în C.F.nr. 30851 Anina, nr.cadastral 30851, având o suprafață totală de 17.930 
mp, în două loturi, în vederea operării în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, cu unanimitate 
de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.126/2022, pentru aprobarea vânzării către Cristea 
Virgil (titular de contract de închiriere a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin, strada Mathias Hammer, nr. 34, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 2” 
locuință ce face parte din domeniul privat al Statului Român; construcția locuinței  în cauză este înscrisă 
în Cartea Funciară Individuală nr.31438-C1-U1 Anina,(CF veche nr. 2840/2 Steierdorf) cu număr 
cadastral  top. 1163/53/238...1/b/59/ap.2, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.127/2022, pentru aprobarea vânzării către Schinteie 
Florica (titular de contract de închiriere a  construcției locuinței situate în în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin, strada Valea Tereziei, nr. 39,  locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 4”, locuință 
ce face parte din domeniul privat al Statului Român; construcția locuinței  în cauză este înscrisă în Cartea 
Funciară Individuală nr.30999-C1-U2  Anina, (CF veche nr. 3192/4  Steierdorf) cu număr cadastral  
top.1163/53/238...a/a/a/22/ap.4, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.128/2022, pentru aprobarea vânzării către Șestun 
Ovidiu Viorel (titular de contract de închiriere a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul 
Caraș-Severin, strada Cheile Gârliștei, nr. 13, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 2” 
locuință ce face parte din domeniul privat al Statului Român; construcția locuinței  în cauză este înscrisă 
în Cartea Funciară Individuală nr.30741-C1-U2 Anina, (CF veche nr. 3117/2 Steierdorf) cu număr 
cadastral top. 1183/31/b/37...1/b/6/ap.2., cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.129/2022, pentru aprobarea vânzării către Popa Aurel 
(titular de contract de închiriere a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, 
strada Miniș, nr.14, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 1”, locuință ce face parte din 
domeniul privat al Statului Român; construcția locuinței  în cauză este înscrisă în Cartea Funciară 
Individuală nr.30673-C1-U2  Anina, (CF veche nr. 3074/1  Steierdorf) cu număr cadastral  top. 
1163/53/238...1/b/104/ap.1., cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.130/2022, pentru aprobarea vânzării către Etveș 
Matilda (titular de contract de închiriere a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin, strada Oraș Nou, bloc P8, parter, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 1” 
locuință ce face parte din domeniul privat al Statului Român ; construcția locuinței  în cauză este înscrisă 
în Cartea Funciară Individuală nr. 30979-C1-U2 Anina, (CF veche nr. 3167/1  Steierdorf) cu număr 
cadastral  top. 1183/33/a...a/2/1/29/ap.1., cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.131/2022, pentru aprobarea vânzării către  Retezan 
Artimiza (titular de contract de închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin strada Poet Andrei Mureșanu, nr. 8 , locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 2.”; 
locuința în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară Individuală nr 30379-C1-U2  Anina, (CF veche nr. 
2852/2  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2...a/1/1/1/1/1/1/b/71/ap.2, locuință din 
domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.132/2022, pentru deschiderea unei noi coli 
(deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  
”apartament nr. 8”, situată în clădirea rezidențială cu patrusprezece apartamente,  clădire situată în Orașul 
Anina, județul Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bl. P3, etaj II; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă 
în în Cartea Funciară nr.30339 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3162 Steierdorf ), număr cadastral  top. 
1183/53/a...a/2/1/24. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 8”, face parte din domeniul 
privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.133/2022, pentru deschiderea unei noi coli 
(deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  
”apartament nr. 1” situată în clădirea rezidențială cu două apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, 
județ Caraș-Severin, strada Birou Virgil, nr. 31; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea 
Funciară nr 31579 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3017 Steierdorf ), număr cadastral top. 



1163/53/238...a/1/1/b/47. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 1” face parte din 
domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.134/2022, pentru deschiderea unei noi coli 
(deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  
”apartament nr. 1”situată în clădirea rezidențială cu patrusprezece apartamente,  clădire situată în Orașul 
Anina, județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bl. C12, parter; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă 
în Cartea Funciară nr. 31580 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3152 Steierdorf ), număr cadastral top. 
1183/53/a...a/2/1/14. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 1” face parte din domeniul 
privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.135/2022, pentru deschiderea unei noi coli 
(deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  
”apartament nr. 3”situată în clădirea rezidențială cu patru apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, 
județ Caraș-Severin, strada Cot CFR, nr. 2 ; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară 
nr. 30351 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3174 Steierdorf ), număr cadastral top. 1163/53/238...a/a/a/4. 
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.136/2022, pentru deschiderea unei noi coli 
(deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  
”apartament nr. 4”situată în clădirea rezidențială cu patru apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, 
județ Caraș-Severin, strada Teilor, nr. 25 ; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară 
nr. 30222 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3257 Steierdorf ), număr cadastral top. 
1183/31/b/37/b/1/d...1/1/1/1/40. 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.137/2022, pentru deschiderea unei noi coli 
(deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  
”apartament nr. 2”situată în clădirea rezidențială cu patru apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, 
județ Caraș-Severin, strada Nicolae Bălcescu, nr. 16 ; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea 
Funciară  veche nr. 3099 Steierdorf ), număr cadastral top. 1163/53/238...1/1/1//129. 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.138/2022, privind aprobarea alocării fondurilor 
necesare asigurării din bugetul local a contribuției de întreținere a domnului ZAMANT PETRU în 
Căminul pentru Persoane Adulte și Vârstnice din cadrul Fundației PRO DEO – filiala Anina, cu unanimitate 
de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.139/2022, privind stabilirea unui perimetru, în 
vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte rezultate din activități de construcții și demolări de pe 
raza orașului Anina, județul Caraș-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 de ședință,                                                                 p .Secretar general,                   
MICICOI Gheorghe-Daniel                                                               NIȚICĂ Marcela 

 
 
 
 


