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M I N U T A  
şedinţei ordinară din data de 31.01.2022 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.1/2022, privind aprobarea conturilor de execuție ale 
bugetului orașului Anina aferente trimestrului IV al anului 2021, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.2/2022, privind acoperirea definitivă a deficitului 
secțiunii de funcționare, sursa E, pe anul 2021, în sumă de 167,11 lei din excedentul anilor precedenți, cu 
unanimitate de voturi ; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.3/2022, privind aprobarea utilizării în anul 2022 a 
sumei de 1.134.248,41 lei din excedentul anilor precedenți, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.4/2022, privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Anina, pentru anul şcolar 2022 – 
2023, cu unanimitate de voturi ; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.5/2022,  privind aprobarea Programului de Activităţi 
Cultural - Educativ – Sportive, care se vor desfăşura în anul 2022, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.6/2022, privind aprobarea scăderii din evidenţa fiscală a 
U.A.T. Oraş Anina a creanțelor bugetare datorate de persoane juridice radiate din registrele în care au fost 
înregistrate potrivit legii, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.7/2022, privind aprobarea trecerii din domeniul public 
în domeniul privat al oraşului Anina, a unui teren extravilan, în suprafaţă de 21.033 mp, cuprins în C.F. nr. 32549 
Anina, Nr.Cadastral 32549, situat în oraşul Anina, zona Puțul V, județul Caraș-Severin, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.8/2022, privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
ședințele Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Februarie, Martie, Aprilie anul 2022, cu unanimitate de 
voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.9/2022,  privind aprobarea  dezlipirii obiectivului 
„Pășune în extravilan – zona Celnic – drumul Reșiței”, în suprafaţă de 78.400 mp. din CF nr.3, poziția 1471, 
nr.top.1183/31/b/37...1/1/e/2/b/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul 
public, conform H.G..nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția 256, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.10/2022, 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.16, ap.2, 
județul Caraș-Severin, cu unanimitate de voturi; 

•  Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.11/2022, privind aprobarea Programului Minimal de 
Lucrări pe anul 2022 finanţat din bugetul local şi din alte surse, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.12/2022, privind aprobarea scutirii de la plata chiriilor 
locuinţelor sociale, pentru familiile beneficiare de ajutor social de pe raza oraşului Anina, pe anul 2022, cu 
unanimitate de voturi; 



• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.13/2022, privind aprobarea scutirii taxei de închiriere a 
Sălii de Sport Anina pentru desfășurarea activităților echipelor clubului „C.S. Sport Star Anina”, pentru anul 2022, 
cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.14/2022, privind aprobarea scutirii taxei de închiriere a 
Sălii de Sport Anina, pentru anul 2022, privind  desfășurarea activității echipei de fotbal „ACS VIITORUL ANINA 
2014”pe timpul iernii sau a timpului nefavorabil, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.15/2022, privind aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică deschisă a unui teren intravilan, în suprafață de 6.475 mp., aparținând domeniul privat al orașului 
Anina, situat în oraș Anina, zona Crivina, cuprins în C.F. nr. 31716Anina, Nr. cadastral 278, nr.top.ST 
1001/a şi a preţului de vânzare al acestuia, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.16/2022, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică 
deschisă a unui teren intravilan, în suprafață de 111 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina,situat în oraș 
Anina, strada Miniș, cuprins în C.F. nr. 31360 Anina, Nr. cadastral 31360 şi a preţului de vânzare al acestuia, cu 
13 voturi pentru și 2 abțineri; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.17/2022,  privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică 
deschisă a unui teren intravilan, în suprafață de 1.478 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina,situat în 
oraș Anina, strada George Coșbuc, F.N.cuprins în C.F. nr. 32296Anina, Nr. topografic 1163/53/238/b/2/b/1/6 şi a 
preţului de vânzare al acestuia, cu 14 voturi pentru și 1 consilier nu votează fiind în conflict de interese;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.18/2022, privind aprobarea dezmembrării unui teren din 
intravilanul oraşului Anina, situat în oraș Anina, strada Bufenilor, F.N., identificat în C.F.nr.32531 Anina, 
nr.topografic 1183/31/b/25, având o suprafață totală de 1.165 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea 
Funciară, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.19/2022,  privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică 
deschisă a unui teren intravilan, în suprafață de 936 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în 
oraș Anina, strada Victoriei, nr. 8, județul Caraș-Severin, cuprins în C.F. nr. 32546 Anina, Nr. cadastral  32546, Nr. 
topografic 32546  şi a preţului de vânzare al acestuia, cu 14 voturi pentru și 1 consilier nu votează fiind în 
conflict de interese;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.20/2022, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică 
deschisă a unui teren extravilan, categoria pășune, în suprafață de 26.052 mp., aparținând domeniul privat al 
orașului Anina, situat în oraș Anina, zona Puțul V, cuprins în C.F. nr. 32547Anina, Nr. cadastral 32547 şi a preţului 
de vânzare al acestuia, cu 13 voturi pentru și 2 abțineri; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.21/2022, privind aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică deschisă a unui teren extravilan, categoria pășune, în suprafață de 22.000 mp., aparținând 
domeniul privat al orașului Anina, situat în orașAnina, zona Ponor-Rogoz, cuprins în C.F. nr. 32527 
Anina, Nr. cadastral 31527 şi a preţului de vânzare al acestuia, cu 13 voturi pentru și 2 abțineri; 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.22/2022, privind aprobarea aprobarea vânzării prin 

licitaţie publică deschisă a unui teren intravilan, în suprafață de 518 mp., aparținând domeniul privat al orașului 
Anina, situat în oraș Anina, strada Oraș Nou, nr. F.N., județul Caraș-Severin, cuprins în C.F. nr. 32553 Anina, Nr. 
cadastral  32553 şi a preţului de vânzare al acestuia, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.23/2022, privind acordarea  mandatului special 
reprezentantului UAT Oraș Anina în  AGA a S.C.AQUCARAȘ S.A în vederea exprimarii votului în ședința din 
data de 17.02.2022, ora 1100 a AGA a S.C.AQUCARAȘ S.A, referitor la punctele înscrise pe ordinea de zi, cu 
unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.24/2022, pentru aprobarea Raportului  privind 
Monitorizarea depozitului închis de deșeuri  din orașul Anina, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.25/2022, privind 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, județul Caraș-Severin, strada 
Miniș, nr. 14; clădirea rezidențială în cauzăeste înscrisă în Cartea Funciară nr. 30673 Anina (Cartea Funciară 
veche nr. 3074  Steierdorf),  cu număr cadastral top. 1163/53/238...a/1/1/b/104., cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.26/2022, privind 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, județul Caraș-Severin, strada 
Cheile Gârliștei, nr. 13; clădirea rezidențială în cauzăeste înscrisă în Cartea Funciară nr. 30741 Anina ( CF veche 
nr. 3117  Steierdorf ), cu număr cadastral  top. 1183/31/b/37/b...1/1/b/6.. 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.27/2022, privind deschiderea unei noi coli (deschidere 
de Carte Funciară Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  „apartament nr. 2”, 
situată în clădirea rezidențială cu două apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada 
Poet Andrei Mureșanu, nr. 8; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr. 30379 Anina ( CF  
veche nr. 2852Steierdorf),cu număr cadastral top.1163/53/238/b/2...a/1/1/1/1/1/1/b/71.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.28/2022, privind 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, județul Caraș-Severin, 
strada 13 Decembrie, nr. 11; clădirea rezidențială în cauzăeste înscrisă în Cartea Funciară veche nr. 3127  Steierdorf,  
cu număr cadastral  top. 1183/31/b/37/b...1/1/b/18. 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.29/2022, privind deschiderea unei noi coli (deschidere 
de Carte Funciară Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  „apartament nr. 1 ”, scara 
1, situată în clădirea rezidențială cu nouă apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada 
Stadionului, nr. 1; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr.30904 Anina (Cartea Funciară 
veche nr. 3081 Steierdorf), cu număr cadastral top.1163/53/238...a/1/1/b/111. Locuința individualizată sub numele 
de „apartament nr. 1 ”, scara 1, face parte din domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.30/2022, privind deschiderea unei noi coli (deschidere 
de Carte Funciară Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  „apartament nr. 4”, 
situată în clădirea rezidențială cu zece apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada 
Valea Tereziei, nr. 39; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr. 30999 Anina, (Cartea 
Funciară veche nr. 3192  Steierdorf), cu număr cadastral  top.1163/53/238...a/a/a/22. 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.31/2022, privind deschiderea unei noi coli (deschidere 
de Carte Funciară Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de „apartament nr. 13”, 
situată în clădirea rezidențială cu patrusprezece apartamente, clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, 
Aleea Pinilor, bl. C4; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr.32274 Anina (Cartea Funciară 
veche nr.3144 Steierdorf), număr cadastral  top. 1183/53/a...a/2/1/6. Locuința individualizată sub numele de 
„apartament nr. 13” face parte din domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.32/2022, privind deschiderea unei noi coli (deschidere 
de Carte Funciară Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  „apartament nr. 1”, 
situată în clădirea rezidențială cu zece apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, Aleea 
Pinilor, bl. C5; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară  nr. 30178 Anina  (Cartea Funciară 
veche nr. 3145 Steierdorf ), număr cadastral   top.1183/53/a...a/2/1/7. 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.33/2022, privind deschiderea unei noi coli (deschidere 
de Carte Funciară Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de „apartament nr. 4”, situată 
în clădirea rezidențială cu douăzeci apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, Celnic 
Nord, bl. 5; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară   nr. 30055 Anina  (Cartea Funciară  veche 



nr. 3398 Steierdorf ), număr cadastral   top.1183/31/b...1/1/b/6. Locuința individualizată sub numele de „apartament 
nr. 4” 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,                   
ANDRONESCU TUDOR-OVIDIU                                       jr.NEACȘU FLAVIA-ROXANA 

 
 
 
 


