
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 

 
M I N U T A  

şedinţei ordinare din data de 29.07.2021, ora 1430 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.173/2021, privind aprobarea rectificării bugetului 
administrației publice locale a orașului Anina, pe anul 2021, cu unanimitate de voturi „pentru”; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.174/2021, privind aprobarea contului de încheiere a 
exerciţiului bugetar pe trimestrul II al anului 2021, cu unanimitate de voturi „pentru”; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.175/2021, privind aprobarea achiziționării de servicii de 
elaborare P.A.C. – Proiect pentru autorizarea lucrărilor de construcţie, pentru „Dezvoltarea rețelelor inteligente de 
distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum 
și de integrare a activităților de transport, distribuție si consum final în orașul Anina cu localitățile aparţinătoare 
(Steierdorf şi Anina)”, judeţul Caraş Severin, cu unanimitate de voturi „pentru”; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.176/2021, privind aprobarea Regulamentului privind 
măsurile metodologice si organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează spre 
adoptare Consiliului local al orașului Anina, județul Caraș-Severin, cu unanimitate de voturi „pentru”; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.177/2021, privind aprobarea suportării de la bugetul local a 
cheltuielilor efectuate cu transportul donațiilor făcute de către Asociația MEDICINE AIDE ET PRESENCE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON, Căminului de Persoane Vârstnice Anina, cu12 voturi “pentru” și 2 „abțineri”; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.178/2021, privind analiza stadiului de înscriere a datelor în 
Registrul Agricol al orașului Anina, pentru anul 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei 
activităţi, cu unanimitate de voturi „pentru”; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.179/2021, 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 „pentru”; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.180/2021, privind aprobarea trecerii din domeniul public în 
domeniul privat al oraşului Anina, a unui teren  extravilan, în suprafaţă de 27.800 mp, cuprins în C.F. nr. 32328 
Anina, Nr.Cadastral 32328, situat în oraşul Anina, zona Puțul V, județul Caraș-Severin, cu 11 voturi „pentru” , 3 
„abțineri”; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.181/2021, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică 
deschisă a unui teren extravilan, în suprafață de 4.900 mp, aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în 
oraș Anina, zona Crivina, cuprins în C.F. nr. 32365 Anina, nr. cadastral 32365 şi a preţului de vânzare al acestuia, 
cu 10 voturi „ pentru”, 4 „abțineri”; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.182/2021, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică 
deschisă a unui teren extravilan, în suprafață de 6.300 mp, aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în 
oraș Anina, zona Crivina, cuprins în C.F. nr. 32361 Anina, nr. top.895/a134...1/f/3/1 Steierdorf şi a preţului de 
vânzare al acestuia, cu 10 voturi „ pentru”, 4 „abțineri”; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.183/2021, privind  aprobarea deschiderii unei noi coli 
(deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 6”, 
situată în clădirea rezidențială (bloc) cu douăzeci apartamente , clădire localizată  în Orașul Anina , județ Caraș-
Severin, strada Celnic Nord, bl. 1 , înscrisă în Cartea Funciară 30400 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3393 
Steierdorf ), număr cadastral top. 1183/31/b/37.../1/1/b/1.Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
6” face parte din domeniul privat al Orașului Anina, cu unanimitate de voturi „pentru”; 



• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.184/2021, privind deschiderea unei noi coli (deschidere de 
Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 13”, situată în clădirea 
rezidențială (bloc) cu douăzeci apartamente , clădire localizată  în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada 
Celnic Nord, bl. 4 , înscrisă în Cartea Funciară 30506 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3397 Steierdorf ), număr 
cadastral     top. 1183/31/b/37.../1/1/b/5.Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 13” face parte din 
domeniul privat al Orașului Anina, cu unanimitate de voturi „pentru”; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.185/2021privind aprobarea vânzării către Culcea Nuța, 
(titular de contract de închiriere) a construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada 
Oraș Nou, bloc P2, etaj I,   apartament nr. 4, locuință care este înscrisă  în Cartea Funciară Individuală cu  nr 
30125-C1-U7  Anina, (CF  veche nr. 3161/4 Steierdorf ) cu număr cadastral top.1183/33/a/1/a...a/2/1/23/ap.4     
Șteierdorf, locuință din domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi „pentru”; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.186/2021, pentru aprobarea vânzării către Gache Nicu, 
(titular de contract de închiriere) a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada 
Oraș Nou, bloc P2, parter, scara .. - .., apartament nr. 2, locuință care este înscrisă în Cartea Funciară Individuală 
cu  nr 30125-C1-U6  Anina, (CF veche nr. 3161/2 Steierdorf ) cu număr cadastral top 
1183/33/a/1/a...a/2/1/23/ap.2 Șteierdorf, locuință din domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi 
„pentru”; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.187/2021, privind aprobarea vânzării către Damaschin 
Cristian, (titular de contract de închiriere) a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin 
,strada Oraș Nou, bloc P1, scara .. - .., apartament nr. 14 , locuință care este înscrisă în Cartea Funciară 
Individuală cu  nr 30428-C1-U5  Anina, (CF  veche nr. 3160/14  Steierdorf ) cu număr cadastral top  
1183/33/a/1/a...a/2/1/22/ap.14 Șteierdorf, locuință din domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de 
voturi „pentru”; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.188/2021, privind aprobarea vânzării către Știoboranu Paul-
Mihăiță, (titular de contract de închiriere) a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin,strada Oraș Nou , bloc P1, parter , apartament nr. 2, locuință care este înscrisă în Cartea Funciară 
Individuală cu  nr 30428-C1-U4  Anina, (CF  veche nr. 3160/2  Steierdorf ) cu număr cadastral top  
1183/33/a/1/a...a/2/1/22/ap.2  Șteierdorf, locuință din domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi 
„pentru”; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.189/2021, privind aprobarea vânzării către Voicu Vasile, 
(titular decontract de închiriere) a construcției locuinței situate în Orașul Anina , județ Caraș-Severin , strada 
Aleea Pinilor , bloc C4, parter, apartament nr. 3 , locuință care este înscrisă în Cartea Funciară Individuală cu  nr 
32274-C1-U2  Anina, (CF  veche nr. 3144/3 Steierdorf ) cu număr cadastral top  1183/53/a/1/a...a/2/1/6/ap.3  
Șteierdorf.   locuință din domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi „pentru”; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.190/2021, pentru aprobarea vânzării către Poplicean Florin -
Sebastian , (titular de contract de închiriere) a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, 
strada Colonovăț , nr. 9, apartament nr. 3 ,locuință care este înscrisă  în Cartea Funciară Individuală cu  nr 31338-
C1-U1  Anina, (CF  veche nr. 2749 Steierdorf ) cu număr cadastral top 1163/53/238/b/2/b/4/1/43/ap.3  
Șteierdorf.., locuință din domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi „pentru”; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.191/2021, privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
ședințele Consiliului Local al orașului Anina din lunile: August, Septembrie, Octombrie, anul 2021, cu 
unanimitate de voturi „pentru”; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.192/2021, privind aprobarea dezmembrării unui teren din 
intravilanul oraşului Anina, situat în oraș Anina, strada Dealu Frumos, identificat în C.F.nr.31917 Anina, 
nr.Cadastral 31917, având o suprafață totală de 856 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară, cu 
unanimitate de voturi „pentru”; 
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 


