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M I N U T A  
şedinţei ordinară din data de 31.08.2021 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.195/2021, privind aprobarea rectificării bugetului 
administrației publice locale a orașului Anina, pe anul 2021, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.196/2021, privind aprobarea alocării unor fonduri 
pentru publicarea unei cărți dedicată istoriei locuirii neîntrerupte a peșterilor din zona orașului Anina, 
intitulată CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN PEȘTERI DIN BAZINUL ANINA-STEIEDORF, cu 
unanimitate de voturi ; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.197/2021, privind aprobarea Raportului privind 
activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul I al anului 
2021, angajaţi ai Primăriei orașului Anina, judeţul Caraș-Severin, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.198/2021, privind  aprobarea  Regulamentului local 
privind condițiile de desfășurare a unor activități de comerț stradal pe terenul aparținând domeniului 
public/privat  al orașului Anina, județul Caraș-Severin, cu 13 voturi pentru, și 2 abțineri; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.199/2021,  privind aprobarea demarării 
procedurilor de achiziție și montarea plăcuțelor indicatoare cu numele străzilor și a numerelor 
administrative de imobile,  din orașul Anina, județul Caraș-Severin, conform nomenclatorului stradal, 
inclusiv transpunerea bazei de date în mediul online, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.200/2021, privind aprobarea amenajării unui parc 
de joacă pentru copii, situat în orașul Anina, strada Republicii, nr.38, județul Caraș-Severin, cu 
unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.201/2021, privind aprobarea amenajării unui parc 
de joacă pentru copii, situat în orașul Anina, strada Minerului,  județul Caraș-Severin, cu unanimitate de 
voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.202/2021, privind aprobarea amenajării unui parc 
de joacă pentru copii, situat în orașul Anina, strada Uzinei,  județul Caraș-Severin, cu unanimitate de 
voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.203/2021,  privind  aprobarea  dezlipirii 
obiectivului „Strada Policlinicii”, în suprafaţă de 1.527 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 97, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.204/2021, privind hotărârea de modificare a 
Hotărârii Consiliului Local Anina Nr.185/19.11.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local al oraşului Anina, care să facă parte din Comisia de evaluare a ofertelor pentru vânzarea, 
concesionarea şi închirierea bunurilor din domeniul public/privat al oraşului Anina , cu 13 voturi pentru 
, 2 abțineri; 



• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.205/2021, privind aprobarea vânzării directe a 
terenului aferent construcției, în suprafață de 71 mp, situat în oraș Anina, strada Celnic Nord, F.N., 
cuprins în C.F. nr. 32450 Anina, nr. cadastral 32450, aparținând domeniului prival al orașului Anina, 
domnului RUSU ADRIAN, cu 14 voturi pentru , 1 abțineri; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.206/2021, pentru aprobarea vânzării către Plăcintă 
Lăcrămioara - Veronica (titulară de contract de închiriere) a construcției locuinței situate în Orașul 
Anina, județul Caraș-Severin strada Cerna, nr. 10, apartament nr. 1, locuința ce se vinde fiind înscrisă în 
Cartea Funciară Individuală 31529–C1–U2  Anina  (C.F. veche nr. 3297/1 Steierdorf ), număr cadastral 
top. 1183/31/b/37...1/1/1/80/ap.1, locuință din domeniul privat al Statului Român, cu unanimitate de 
voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.207/2021, pentru aprobarea vânzării către Talabă 
Toma (titular de contract de închiriere), a construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin strada Oraș Nou, bl. P2, etaj IV, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 10.”; 
locuința în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară Individuală cu  nr. 30125-C1-U5 Anina, (C.F.  veche 
nr. 3161/10  Steierdorf ) cu număr cadastral top. 1183/33/a...a/2/1/23/ap.10, locuință din domeniul privat 
al Statului Român, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.208/2021, pentru deschiderea unei noi coli 
(deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament 
nr. 2”, situată în clădirea rezidențială cu două apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-
Severin, strada Horia , nr. 10, ; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară nr 31392  
Anina, (C.F. veche nr. 3307  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1163/53/238...4/1/7. Construcția 
locuinței 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.209/2021, pentru deschiderea unei noi coli 
(deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament 
nr. 4”, situată în condominiu (bloc)  cu zece apartamente ,clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-
Severin, strada Aleea Pinilor , bl. C5, ; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară nr 
30178  Anina, (C.F. veche nr. 3145  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1153/53/a...a/2//1/7. 
Construcția locuinței 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.210/2021, pentru deschiderea unei noi coli 
(deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament 
nr. 12”, situată în condominiu (bloc)  cu patrusprezece apartamente ,clădire situată în Orașul Anina , 
județ Caraș-Severin, strada Aleea Pinilor , bl. C4, ; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă  în Cartea 
Funciară nr 32274  Anina, (C.F. veche nr. 3144  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 
1153/53/a...a/2//1/6. Construcția locuinței sub numele de ”apartament nr. 12” face parte din domeniul 
privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.211/2021,  pentru deschiderea unei noi coli 
(deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament 
nr. 7”, situată în condominiu (bloc)  cu patrusprezece apartamente ,clădire situată în Orașul Anina , județ 
Caraș-Severin, strada Aleea Pinilor , bl. C1, ; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă  în Cartea 
Funciară nr 30054  Anina, (C.F. veche nr. 3141  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 
1153/33/a...a/2//1/3. Construcția locuinței sub numele de ”apartament nr. 7” face parte din domeniul 
privat al Statului Român, cu unanimitate de voturi;  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.212/2021, pentru deschiderea unei noi coli 
(deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament 
nr. 6”, situată în condominiu (bloc)  cu patrusprezece apartamente ,clădire situată în Orașul Anina , județ 
Caraș-Severin, strada Aleea Pinilor , bl. C1, ; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă  în Cartea 



Funciară nr 30054  Anina, (C.F. veche nr. 3141  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 
1153/33/a...a/2//1/3. Construcția locuinței 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                                                 NIȚICĂ MARCELA 

 
 
 


