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M I N U T A  

şedinţei ordinară din data de 30.03.2021 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.71/2021, privind aprobarea casării unor obiecte de 
inventar și mijloace fixe devenite disponibile, aflate în domeniul privat al orașului Anina , cu 8 voturi 
pentru , 5 abțineri, 1 împotrivă, 1 consilier nu votează fiind în conflic de interese 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.72/2021, privind aprobarea deschiderii procedurii 
de insolvență a S.C.  ANTREPRIZA STEIER SRL , cu 9 voturi pentru, 2 abțineri, 4 împotrivă; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.73/2021, privind aprobarea eșalonării obligațiilor 
fiscale datorate la bugetul local al orașului Anina, de către SC TOMINI TRADING SRL , cu 
unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.74/2021, privind desemnarea a doi consilieri locali 
care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului general al  orașului Anina, judetul Caraș – Severin , cu 9 voturi pentru, și 6 
abțineri; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.75/2021,  privind aprobarea Regulamentului de 
acordare a facilităților la transportul public local de călători efectuat de către Serviciul Local de Utilități 
Publice, pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a orașului Anina 
și stabilirea prețului biletului de călătorie, respectiv abonamentul lunar, cu 10 voturi pentru și 5 abțineri; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.76/2021, privind aprobarea taxelor funerare 
prestate de către Serviciul Local de Utilități Publice a orașului Anina, cu 10 voturi pentru și 5 abțineri; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.77/2021, privind aprobarea prestaţiilor (cu 
materialele puse la dispoziţie de către utilizator) de execuţie „Construcţii funerare”, cu unanimitate de 
voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.78/2021, privind aprobarea achiziţionării unui 
Capac Frigorific Mortuar pentru desfășurarea activității de servicii funerare efectuată de către 
Serviciului Local de Utilități Publice Anina, cu 9 voturi pentru , 5 abțineri, 1 împotrivă; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.79/2021, privind aprobarea dării în folosință 
gratuită, pe durata activității, a unui imobil situat în orașul Anina, strada Mihail Sadoveanu, nr.2, 
identificat în C.F. Nr.31891 Anina, Nr. Cadastral 31891, din domeniul public al orașului Anina, către 
„ASOCIAȚIA MUNȚII ANINEI ”, cu 9 voturi pentru, și 6 abțineri; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.80/2021, privind aprobarea achiziționării şi 
utilizării sistemului de supraveghere video IP, la Biserica Catolică din orașul Anina, cu unanimitate de 
voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.81/2021, privind aprobarea închirierii prin licitaţie 
publică a unui imobil, identificat în C.F. 31619-C1-U2 Anina, nr.Cadastral 31619-C1-U2, în suprafaţă 
de 343 mp, situat în orașul Anina, str.Republicii, nr.38, sc.3, et.Parter, ap.2, județul Caraș-Severin, din 
domeniul privat al orașului, cu unanimitate de voturi; 



• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.82/2021,  privind aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică deschisă a unui teren intravilan, în suprafață de 727 mp, aparținând domeniul privat al orașului 
Anina, situat în oraș Anina, strada Bucegi, cuprins în C.F. nr. 32416 Anina, nr. cadastral 32416 şi a 
preţului de vânzare al acestuia, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.83/2021privind aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică deschisă a unui teren intravilan, în suprafață de 493 mp, aparținând domeniul privat al orașului 
Anina, situat în oraș Anina, strada Libertății, cuprins în C.F. nr. 32414 Anina, nr. cadastral 32414 şi a 
preţului de vânzare al acestuia, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.84/2021, privind aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică deschisă a unui teren intravilan, în suprafață de 453 mp, aparținând domeniul privat al orașului 
Anina, situat în oraș Anina, strada Libertății, cuprins în C.F. nr. 32415 Anina, nr. cadastral 32415 şi a 
preţului de vânzare al acestuia, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.85/2021, privind aprobarea dezmembrării unui 
teren din intravilanul oraşului Anina, situat în oraș Anina, strada Celnic Nord, F.N., domeniul privat al 
orașului Anina,  identificat în C.F.nr.32425 Anina, nr.Top.1163/1/b, având o suprafață totală de 248 mp, 
în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară , cu 9 voturi pentru , 2 abțineri; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.86/2021, privind aprobarea dezmembrării unui 
teren din intravilanul oraşului Anina, situat în oraș Anina, strada Valea Vulpilor, F.N., domeniul public 
al orașului Anina,  identificat în C.F.nr.32418 Anina, nr.Cadastral 32418, având o suprafață totală de 
3.900 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară, cu 9 voturi pentru , 2 abțineri; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.87/2021, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Colonovăț ”, în suprafaţă de 2.867 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 54, cu 11voturi pentru; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.88/2021, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Crișan ”, în suprafaţă de 1.175 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 53, cu 11voturi pentru; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.89/2021, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Cuza Vodă ”, în suprafaţă de 5.337 mp (882 mp intravilan și 4.455 mp 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, poziția 62, cu 11voturi pentru; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.90/2021, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Dealul Hruza ”, în suprafaţă de 3.559 mp (251 mp intravilan și 3.308 mp 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, poziția 71, cu 11voturi pentru; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.91/2021, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Dealul Schmarantzer ”, în suprafaţă de 1.768 mp ( 140 mp intravilan și 1.628 mp 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, poziția 73, cu 11voturi pentru; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.92/2021,  privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Eftimie Murgu - Nord ”, în suprafaţă de 1.105 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 77, cu 11voturi pentru; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.93/2021, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Eftimie Murgu - Sud ”, în suprafaţă de 1.047 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 77, cu 11voturi pentru; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.94/2021, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Ștefan cel Mare ”, în suprafaţă de 5.515 mp 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, poziția 105, cu 11voturi pentru; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.95/2021, privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Strada Tudor Vladimirescu ”, în suprafaţă de 1.408 mp 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, poziția 108, cu 11voturi pentru; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.96/2021, privind aprobarea modelului de contract 
cadru de vânzare-cumpărare cu plata integrală a prețului în temeiul articolului nr. 9, aliniatul (1) 
al Legii nr. 112 din 25 noiembrie 1995 a locuințelor din domeniul privat localizat pe teritoriul 
administrativ al U.A.T. Oraș Anina , vânzarea-cumpărarea având ca obiect locuințe  preluate în mod 
abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu 11voturi pentru; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.97/2021, privind aprobarea modelului de contract 
cadru de vânzare-cumpărare cu plata în rate a prețului în temeiul articolului nr. 9, aliniatul (1) al 
Legii nr. 112 din 25 noiembrie 1995 a locuințelor din domeniul privat localizat pe teritoriul 
administrativ al U.A.T. Oraș Anina , vânzare-cumpărare având ca obiect locuințe preluate în mod 
abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu 11voturi pentru; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.98/2021, privind aprobarea modelului de contract 
cadru de vânzare-cumpărare cu plata integrală a prețului în temeiul articolului nr. 9, aliniatul (1) 
al Legii nr. 112 din 25 noiembrie 1995 a locuințelor din domeniul privat localizat pe teritoriul 
administrativ al U.A.T. Oraș Anina , vânzare-cumpărare având ca obiect locuințe, trecute cu titlu, ca 
atare, în proprietatea Statului sau a altor persoane juridice, după 6 martie 1945, cu 11voturi pentru; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.99/2021, privind aprobarea modelului de contract 
cadru de vânzare-cumpărare cu plata în rate a prețului în temeiul articolului nr. 9, aliniatul (1) al 
Legii nr. 112 din 25 noiembrie 1995 a locuințelor din domeniul privat localizat pe teritoriul 
administrativ al U.A.T. Oraș Anina , având ca obiect locuințe trecute cu titlu, ca atare, în proprietatea 
Statului sau a altor persoane juridice, după 6 martie 1945, cu 11voturi pentru; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.100/2021, privind aprobarea modelului cadru de 
proces verbal de predare-primire a locuinței ca urmare a încheierii (semnării) unui contract de 
vânzare-cumpărare având ca obiect  locuințe, trecute cu titlu, ca atare, în proprietatea Statului sau a 
altor persoane juridice, după 6 martie 1945, cu 11voturi pentru; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.101/2021, privind aprobarea modelului cadru de 
proces verbal de predare-primire a locuinței ca urmare a încheierii (semnării) unui contract de 
vânzare-cumpărare având ca obiect locuințe preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 
decembrie 1989, cu 11voturi pentru; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.102/2021, privind aprobarea modelului de 
contract cadru de vânzare-cumpărare cu plata în rate a prețului a locuințelor din domeniul privat 
localizat pe teritoriul administrativ al U.A.T. Oraș Anina , vânzare-cumpărare de locuințe având ca 
obiect locuințe construite din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat,în temeiul Decretului-
Lege nr. 61/1990 și respectiv a articolelor nr. 1 și   nr. 7 din Legea nr. 85/1992, cu 11voturi pentru; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.103/2021, pentru aprobarea modelului de contract 
cadru de vânzare-cumpărare cu plata integrală a prețului a locuințelor din domeniul privat localizat 
pe teritoriul administrativ al U.A.T. Oraș Anina , vânzare-cumpărare de locuințe având ca obiect 



locuințe construite din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat,în temeiul Decretului-Lege nr. 
61/1990 și respectiv a articolelor nr. 1 și   nr. 7 din Legea nr. 85/1992, cu 11voturi pentru; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.104/2021, pentru aprobarea modelului cadru de 
proces verbal de predare-primire a locuinței ca urmare a încheierii (semnării) unui contract de vânzare-
cumpărare având ca obiect a locuințele din domeniul privat localizat pe teritoriul administrativ al U.A.T. 
Oraș Anina , vânzare-cumpărare de locuințe având ca obiect locuințe construite din fondurile unităţilor 
economice sau bugetare de stat,în temeiul Decretului-Lege nr. 61/1990 și respectiv a articolelor nr. 1 și   
nr. 7 din Legea nr. 85/1992, cu 11voturi pentru; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.105/2021, privind corectare eroare materială 
privind numărul de încăperi și suprafața totală utilă, la locuința din Anina, județul Caraș-Severin, strada 
Oraș Nou, bl. P5, ap. 2, locuință identificată în nr.CF nr. 31002-C1-U2 Anina, (nr.CF vechi nr. 3164)  
nr.  top 1183/33/a/1/a...a/2/1/26/ap.2, domeniu privat al Statului Roman, cu 11voturi pentru; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.106/2021, pentru aprobarea vânzării către Otiman 
Loredana - Alina, titulară de contract de închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin , strada Victoriei nr. 97 , locuință care este înscrisă în Carte Funciară  nr. 30170 Anina, (CF  
veche nr. 2625 Steierdorf ) număr cadastral  top. 34, cu suprafață utilă 100,8 mp, cu 11voturi pentru; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.107/2021, pentru deschiderea unei noi coli 
(deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament 
nr. 2”, situată în clădirea rezidențială (condominiu - bloc) cu patrusprezece apartamente clădire situată 
în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou , bloc P3, ; clădirea rezidențială în cauză 
(condominiu - bloc ) este înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nr 30339  Anina, (CF colectivă veche 
nr. 3162  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1183/53/a/1/a...a/2/1/24. Locuința individualizată sub 
numele de ”apartament nr. 2” face parte din domeniul privat al Statului Român, cu 11voturi 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, 
               DANU Daniel Ion                                              NIȚICĂ MARCELA 

 
 


