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CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
 

 
 

M I N U T A  
şedinţei ordinare din data de 28.02.2022 a Consiliului Local al oraşului Anina 

 
 

      Din numărul total de 15  consilieri locali, sunt prezenţi la şedinţă 13 consilieri, şedinţa fiind legal 
constituită. 
               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.35/2022, privind alegerea președintelui de ședință 
pentru ședința pentru ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Anina din data de 28.02.2022, cu 
unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.36/2022, aprobarea rectificării bugetului 
administrației publice locale a orașului Anina, pe anul 2022, cu unanimitate de voturi ; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.37/2022, privind aprobarea Strategiei Integrată de 
Dezvoltare Urbană a orașului Anina, pentru perioada 2021 – 2030, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.38/2022, privind aprobarea alocării fondurilor 
necesare asigurării din bugetul local a contribuției de întreținere a doamnei Kalafus Frida 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.39/2022,  privind aprobarea achiziţionării unei 
autoutilitare, marca ISUZU, necesară pentru deservirea U.A.T. Anina, cu 11 voturi ”pentru” și 2 
”abțineri”; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.40/2022, privind achiziționarea unei scări de 
pompieri cu 3 tronsoane, din aluminiu, 13,5 m, necesară pentru desfășurarea activității S.V.S.U, cu 
unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.41/2022, privind aprobarea alocării fondurilor 
necesare pentru tipărirea volumului Steierdorf – Anina – Scurt istoric al mineritului, cu unanimitate de 
voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.42/2022, privind aprobarea încheierii unui Contract 
de colaborare între U.A.T. oraş Anina şi S.C.TELEBEST MEDIA S.R.L, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.43/2022,  privind desemnarea unui reprezentant al 
Consiliului Local oraş Anina și a unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu din 
cadrul Concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct al Liceului “MATHIAS 
HAMMER”, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.44/2022, privind aprobarea completării Programului 
Minimal de Lucrări pe anul 2022 finanţat din bugetul local şi din alte surse, cu 12 voturi  ”pentru” și 1 
”abținere”; 

•  Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.45/2022, privind aprobarea modificării 
organigramei și statului de funcţii pentru  clubul sportiv de drept public  ”Clubul  Sportiv Orășenesc 
Anina”; cu unanimitate de voturi; 



• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.46/2022, privind aprobarea actualizării 
Regulamentului de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza oraşului Anina, cu 
unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.47/2022, 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.9, ap.2, județul Caraș-Severin, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.48/2022, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Miniș ” – ramura estică, în suprafaţă de 656 mp din CF nr. 3, poziția 1525, 
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 88, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.49/2022, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Miniș ” – ramura vestică, în suprafaţă de 1.492 mp din CF nr. 3, poziția 1525, 
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 88, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.50/2022, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Pădurii” – ramura nordică, în suprafaţă de 690 mp din CF nr. 3, poziția 1525, 
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 95, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.51/2022,  privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Pădurii” – ramura sudică, în suprafaţă de 3.675 mp din CF nr. 3, poziția 1525, 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 95, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.52/2022, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Poștei ”, în suprafaţă de 3.003 mp din CF nr. 3, poziția 1525, 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 94, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.53/2022,  privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Salcâmior ”, în suprafaţă de 1.639 mp (1.425 mp intravilan și 214 mp extravilan) din CF nr. 3, 
poziția 1525, 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 102, cu unanimitate de voturi;  

•  Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.54/2022, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Stadionului ”, în suprafaţă de 2.742 mp din CF nr. 3, poziția 1525, 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 103, cu unanimitate de voturi; 

•  Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.55/2022, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Valea Tereziei” – ramura nordică, în suprafaţă de 1.717 mp din CF nr. 3, poziția 1525, 
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 115, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.56/2022, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Valea Tereziei” – ramura sudică, în suprafaţă de 18.695 mp (13.353 mp intravilan și 5.342 mp 
extravilan) din CF nr. 3, poziția 1525, 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 115, cu 
unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.57/2022, privind aprobarea vânzării către Hotea 
Vasile (titular de contract de închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin strada Aleea Brazilor , bloc C14,  etaj 2, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 



7.”, locuința în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară Individuală nr 30253-C1-U6  Anina, (CF veche nr. 
3154  Steierdorf ) cu număr cadastral  top.1183/33/a/1/a...a/2/1/16/ap.7 , locuință din domeniul privat al 
Statului Român, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.58/2022, privind aprobarea vânzării către Conțescu 
Mirela Manuela (titulară de contract de închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul 
Caraș-Severin strada Oraș Nou , bloc P6,  etaj IV, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 
10.”; locuința în cauză este înscrisă  construcția locuinței  în cauză este înscrisă în Cartea Funciară 
Individuală nr 30843-C1-U3  Anina, (CF veche nr. 3154  Steierdorf ) cu număr cadastral  
top.1183/53/a/1/a...a/2/1/27/ap.10, locuință din domeniul privat al Statului Român, 12 voturi ”pentru” și 
1 consilier nu votează fiind în conflict de interese; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.59/2022, privind aprobarea vânzării către Verde 
Minodora - Claudia (titulară de contract de închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, 
județul Caraș-Severin strada Oraș Nou , bloc P3,  parter, locuință individualizată sub numele de 
”apartament nr. 2.”; locuința în cauză este înscrisă  construcția locuinței  în cauză este înscrisă în Cartea 
Funciară Individuală nr 30339-C1-U7  Anina, (CF veche nr. 3162  Steierdorf ) cu număr cadastral  
top.1183/53/a...a/2/1/24/ap.2, locuință din domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.60/2022, privind aprobarea vânzării către Postelnicu 
Marian - Ionuț (titular de contract de închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul 
Caraș-Severin strada Aleea Pinilor , bloc C5, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 1.”; 
locuința în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară Individuală nr 30178-C1-U4 Anina  (Cartea Funciară  
veche nr. 3145 Steierdorf ), număr cadastral   top. 1183/53/a...a/2/1/7/ap.1., locuință din domeniul privat 
al Statului Român, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.61/2022, privind aprobarea vânzării către Luchian 
Paraschiva (titular de contract de închiriere), a ”construcției (casă)” situată în Orașul Anina, județul 
Caraș-Severin strada Valea Vulpilor , nr. 16 ; locuința în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară cu  nr. 
31132 Anina, (C.F.  veche nr. 2352  Steierdorf ) cu număr cadastral top. 394 Șteierdorf.  . locuință din 
domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.62/2022, privind  deschiderea unei noi coli 
(deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  
”apartament nr. 6”situată în clădirea rezidențială cu zece apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, 
județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bl. P4; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în în Cartea 
Funciară   nr 31196 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3163 Steierdorf ), număr cadastral   top. 
1183/33/a...a/2/1/25. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 6” face parte din domeniul 
privat al Statului Român, 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,                                

BURCAȘ IOAN                                                            jr.NEACȘU FLAVIA-ROXANA 
 
 
 
 
 


