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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
Nr.6.386  / 25.06.2021 
 
 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi  25.06.2021, ora 1200 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local oraş Anina 

  
    Având în vedere Ordinul Prefectului Județului Caraș-Severin nr.147/10.05.2021, privind încetarea 

de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar al orașului Anina, a domnului 
Românu Gheorghe, primar al orașului Anina. 

  Şedinţa a fost convocată de domnul viceprimar Danu Daniel-Ion în baza invitaţiei scrise nr.6.150 / 
18.06.2021 şi a Dispoziţiei nr.194 din 18.06.2021, conform art. 133, alin. (1) și art.134, alin.(1), lit.a), 
alin.(3), lit.a) și art.163, alin.1) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, a fost adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare pe site-ul U.A.T. Anina.  
 Convocarea consilierilor locali s-a făcut telefonic și prin e-mail. 
  În invitaţie au fost specificate data, ora, locul desfăşurării, precum şi proiectul ordinii de zi propus a 
se discuta, conform prevederilor legale. Lucrările şedinţei sunt publice, respectându-se astfel prevederile 
art.138, alin (1) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modicările și completările ulterioare.  
  La şedinţa de astăzi sunt prezenţi în sala de ședințe 15 consilieri locali, din numărul total de 15 
consilieri, care compun Consiliul Local al oraşului Anina, 1 consilier părăsește sala de ședință, domnul 
Andronescu Tudor-Ovidiu, înainte de începerea lucrărilor ședinței ordinare, rămânând un număr de 14 
consilieri locali la dezbaterea și adoptarea punctelor înscrise pe ordinea de zi. 

Secretarul general al U.A.T. Anina, efectuează prezența nominală a consilierilor locali, după cum 
urmează: 

Nr. crt.           Numele și prenumele Prezența la ședință 
   1. AMARIE PETRU Prezent 
   2. ANDRONESCU TUDOR-OVIDIU - 
   3. BILAV   VIORICA Prezent 
   4. BURCAȘ  IOAN Prezent 
   5. BURLUI NATALIA-ANETA Prezent 
   6. CONȚESCU VIOREL Prezent 
   7. DANU DANIEL-ION Prezent 
   8. DUDĂU ILIE Prezent 
   9. MICICOI GHEORGHE-DANIEL Prezent 
   10. NEICU GHEORGHE Prezent 
   11. RETEZAN IOAN Prezent 
   12. ROŞIAN   LAVINIUS-ION Prezent 
   13. SOLOMON SILVIU-ALEXANDRU Prezent 
   14. UNGUREANU   DORINEL Prezent 
   15. WALDKOHR ALIN-NICOLAE Prezent 

 

Sunt întrunite astfel prevederile art. 137 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, fiind prezenţi 14 consilieri locali în funcţie, şedinţa 
fiind legal constituită. 

Domnul viceprimar deschide lucrările ședinței și prezintă consiliului local, proiectul ordinii de zi a 
şedinţei, respectiv: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a orașului 
Anina, pe anul 2021; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe și active fixe necorporale aflate în 

domeniul privat al Liceului MATHIAS HAMMER-Școala cu cls.0 - VIII Steierdorf; 
 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU                                                                            
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3. Proiect de hotarare privind aprobarea numărului și cuantumul burselor şcolare pentru anul școlar 
2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din orașul Anina; 

 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU                                                                            

4. Proiect de hotarare privind aprobarea trasferării cheltuielilor programate cu ocazia sărbătorii 
Sfântului Florian, Ocrotitorul pompierilor voluntari, sărbătoare nerealizată, pentru organizarea 
festivităților privind Jubileul de 140 de ani de activitate neîntreruptă a pompierilor voluntari din 
Steierdorf-Anina; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU                                                                            
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui utilaj Cilindru compactor necesar pentru 
deservirea U.A.T. Anina; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU                                                                            
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru  Capacul Frigorific Mortuar care se va percepe 

de către Serviciului Local de Utilități Publice Anina; 
 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU                                                                            
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și al Statului de Funcţii ale aparatului de 

specialitate al primarului Oraşului Anina; 
 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU                                                                            
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială 

a orașului Anina; 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU                                                                            

9. Proiect de hotărâre 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 09.07.2021, ora 1100 
a AGA a S.C.AQUCARAȘ S.A, referitor la punctele înscrise pe ordinea de zi; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU                                                                                                                                              
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului de colectare și 

transport deșeuri municipale zona 1 Reșița – orașul Anina, a atribuirii serviciului de colectare și 
transport a deșeurilor municipale prin licitație publică și acordarea de mandat special domnului primar, 
reprezentant în AGA ADI INTERCOM DEȘEURI de a vota ; 

 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU                                                                                                                                              

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui „PROTOCOL DE COLABORARE”  între 
U.A.T. oraş Anina şi S.C.BALKAN COAL ENERGY SRL ; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU   
                                                                                                                                            

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la procedura emiterii ”Autorizației 
de spargere” și refacere a infrastructurii domeniului public și privat al orașului Anina, județul Caraș-
Severin; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
                                                                                                                                              

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, pe o perioadă de 20 ani, a unui 
spațiu, situat în clădirea Centrului de Afaceri Anina, strada Sfânta Varvara, nr.51, orașul anina, județul 
caraș-Severin, către Asociaţia „STEIERDORF – ANINA 1773” ; 

 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU  

                                                                                                                                             
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de organizare pentru evenimentele de 

aniversare a celor 250 de ani de la fondarea orașului Anina, județul Caraș-Severin; 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU  

                                                                                                                                             
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unui obor pentru animalele domestice lăsate 

libere pe domeniul public si privat al orașului Anina, cu locaţia în cartierul Brădet; 
 inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU                                                                                                                                           
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16. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a  imobilului teren, în suprafață de 84 
mp, situat în oraș Anina, str.Andrei Mureșanu, nr.6, județul Caraș-Severin, identificat în C.F. nr.31187 
Anina, Nr.Top 1163/53/238/b/2/a/1/1/1/1/1/1/b/7/0 Steierdorf; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU                                                                                                                                              
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al oraşului 

Anina, a unui teren  intravilan, în suprafaţă de 745 mp, cuprins în C.F. nr. 32410 Anina, Nr.Cadastral 
32410, situat în oraşul Anina, județul Caraș-Severin; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU                                                                                                                                              
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 

Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 3”, situată în clădirea 
rezidențială (bloc) cu zece apartamente , clădire localizată  în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, Oraș 
Nou,  Bl. P2, clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în C.F  30125 Anina ,(C.F veche nr. 3161 
Steierdorf) , număr cadastral  top. 1183/33/a/1...a/2/1/23.  Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 3”face parte din domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU                                                                                                                                              
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii  unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 

Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 12”, situată în clădirea 
rezidențială (condominiu - bloc) cu patrusprezece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ 
Caraș-Severin, strada Oraș Nou , bloc P1; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este 
înscrisă  în Cartea Funciară nr 30428  Anina, (CF  veche nr. 3160  Steierdorf ) cu număr cadastral 
top.1183/33/a...a/2/1/22. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 12” face parte din 
domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU                                                                                                                                              
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii  unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 

Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 11”, situată în clădirea 
rezidențială (condominiu - bloc) cu patrusprezece apartamente, clădire situată în Orașul Anina , județ 
Caraș-Severin, strada Oraș Nou , bloc P5; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este 
înscrisă  în Cartea Funciară nr 31002 Anina, (CF veche nr. 3164  Steierdorf ) cu număr cadastral 
top.1183/33/a...a/2/1/26. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 11” face parte din 
domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU                                                                                                                                              
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 

Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 9”, situată în clădirea 
rezidențială (condominiu - bloc) cu patrusprezece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ 
Caraș-Severin, strada Oraș Nou , bloc P5; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este 
înscrisă  în Cartea Funciară nr 31002 Anina, (CF veche nr. 3164  Steierdorf ) cu număr cadastral 
top.1183/33/a...a/2/1/26. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 9” face parte din 
domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU                                                                                                                                              
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 

Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 3”, situată în clădirea 
rezidențială (condominiu - bloc) cu patrusprezece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ 
Caraș-Severin, strada Aleea Brazilor, bloc C13; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este 
înscrisă  în Cartea Funciară nr 31067  Anina, (CF veche nr. 3153  Steierdorf ) cu număr cadastral top. 
1183/53/a...a/2/1/15. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 3” face parte din 
domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU                                                                                                                                              
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii 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 Aleea Brazilor, bloc C13; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este 
înscrisă  în Cartea Funciară nr 31067  Anina, (CF veche nr. 3153  Steierdorf ) cu număr cadastral top. 
1183/53/a...a/2/1/15. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 2” face parte din 
domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU                                                                                                                                              
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 

Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 11”, situată în clădirea 
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rezidențială (condominiu - bloc) cu patrusprezece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ 
Caraș-Severin, strada Aleea Brazilor, bloc C13; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este 
înscrisă  în Cartea Funciară nr 31067  Anina, (CF veche nr. 3153  Steierdorf ) cu număr cadastral top. 
1183/53/a...a/2/1/15. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 11” face parte din 
domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU                                                                                                                                              
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii 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 C12; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este 
înscrisă  în Cartea Funciară nr 31580  Anina, (CF veche nr. 3152  Steierdorf ) cu număr cadastral top. 
1183/53/a...a/2/1/14. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 2” face parte din 
domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU                                                                                                                                              
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 

Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 9”, situată în clădirea 
rezidențială (condominiu - bloc) cu zece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-
Severin, strada Aleea Pinilor, bloc C5; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  
în Cartea Funciară nr 30178  Anina, (CF veche nr. 3145  Steierdorf ) cu număr cadastral top. 
1183/53/a...a/2/1/7. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 9” face parte din domeniul 
privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU                                                                                                                                              
27. Diverse. 

 

  Totodată, domnul viceprimar propune introducerea pe ordinea de zi a următorului proiect de 
hotărâre: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dizolvării și lichidarea simultană a  S.C.  ANTREPRIZA 
STEIER S.R.L  

Supus la vot, proiectul ordinii de zi al şedinţei, cu completarea propusă, este aprobat cu 12  
voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”. 

În continuare președintele de ședință, domnul Retezan Ioan informează că, în conformitate cu art.228 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, alesul local 
aflat în conflict de interese are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local interesul personal 
pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, sens în care nu mai este luat în calcul pentru cvorumul 
necesar adoptării hotărârii. 

Domnul Solomon Silviu-Alexandru anunță că nu va participa la emiterea și adoptarea proiectului de 
hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Oraș Anina în  AGA a 
S.C.AQUCARAȘ S.A în vederea exprimării votului în ședința din data de 09.07.2021, ora 1100 a AGA a 
S.C.AQUCARAȘ S.A, referitor la punctele înscrise pe ordinea de zi, punctul 9 de pe ordinea de zi, fiind în 
conflict de interese. 
          Președintele de ședință, domnul Retezan Ioan, preia conducerea lucrărilor și prezintă procesul-
verbal al ședinței ordinare din data de 26.05.2021. 

  Fără alte discuții supus la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26.05.2021, este 
aprobat cu unanimitate de voturi “pentru”.  
 

Domnul Retezan Ioan, prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 
aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a orașului Anina, pe anul 2021, prezintă 
actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de 
specialitate al compartimentului Buget, Finanțe, Contabilitate și avizul comisiei de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 
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Domnul viceprimar Danu Daniel-Ion spune că rectificarea bugetară cuprinde banii necesari pentru 
Centrul de vaccinare Anina și iluminatul public. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi „ 
pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din 25.06.2021 . 

  
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi, -  proiect de hotărâre 

privind aprobarea casării unor mijloace fixe și active fixe necorporale aflate în domeniul privat al 
Liceului MATHIAS HAMMER-Școala cu cls.0 - VIII Steierdorf, prezintă actele care însoțesc proiectul 
de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de 
resort și avizul comisiei de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 

Domnul viceprimar Danu Daniel-Ion arată că este se dorește casarea mijloacelor fixe și active fixe 
necorporale ale Liceului MATHIAS HAMMER - Școala cu cls.0 - VIII Steierdorf, care constau în 
monitoare și stații de lucru, sisteme de operare și licență ale Școlii cu cls.0 - VIII din Steierdorf.  

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru” 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 147 din 25.06.2021 . 
 

În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 
aprobarea numărului și cuantumul burselor şcolare pentru anul școlar 2020-2021, pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat din orașul Anina, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort și avizele 
comisiilor de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 

Comisia de specialitate nr. III – Comisia juridică, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, sport și agrement,  avizează favorabil acest 
proiect de hotărâre.  

Domnul viceprimar Danu Daniel-Ion, spune că este vorba despre trei tipuri de burse, burse de merit, 
de studiu și burse sociale. Accentul se pune de bursele de merit și pe performanță, pentru a motiva și 
încuraja elevii care au rezultate deosebite la învățătură. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de  voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 148 din 25.06.2021. 

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind aprobarea trasferării cheltuielilor programate cu ocazia sărbătorii Sfântului Florian, 
Ocrotitorul pompierilor voluntari, sărbătoare nerealizată, pentru organizarea festivităților privind 
Jubileul de 140 de ani de activitate neîntreruptă a pompierilor voluntari din Steierdorf-Anina, 
prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort și avizele comisiilor de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 
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Comisia de specialitate nr. III – Comisia juridică, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, sport și agrement,  avizează favorabil acest 
proiect de hotărâre.  

Domnul viceprimar Danu Daniel-Ion spune că, aceste cheltuieli au fost aprobate prin Programul de 
activități cultural-educative și sportive, dar datorită pandemiei de COVID 19, nu s-a putut realiza această 
sărbătoare a Sfântului Florian, ocrotitorul pompierilor. Din acest motiv se dorește transferarea acestor sume 
pentru organizarea festivităților privind Jubileul de 140 de ani de activitate neîntreruptă a pompierilor 
voluntari din Steierdorf-Anina, care se va sărbători la data de 13 august 2021. Aceste sume constau în 
achitarea cheltuielilor de protocol. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 149 din 25.06.2021. 

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind aprobarea achiziţionării unui utilaj Cilindru compactor necesar pentru deservirea U.A.T. 
Anina, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, 
raportul de specialitate al compartimentului de resort și avizele comisiilor de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 

Comisia de specialitate nr. III – Comisia juridică, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, sport și agrement,  avizează favorabil acest 
proiect de hotărâre.  

Domnul viceprimar Danu Daniel-Ion spune că cilindrul compactor actual al UAT Anina este defect, 
iar reparațiile costă foarte mult de aceea se impune achizitionarea unui alt cilindru compactor, pentru 
realizarea lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor de interes local în regie proprie. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 150 din 25.06.2021. 

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind aprobarea tarifului pentru  Capacul Frigorific Mortuar care se va percepe de către 
Serviciului Local de Utilități Publice Anina, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort și avizele 
comisiilor de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 

Comisia de specialitate nr. III – Comisia juridică, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, sport și agrement,  avizează favorabil acest 
proiect de hotărâre.  

Domnul viceprimar spune că așa cum bine se știe în ședințele trecute ale consiliului local s-a aprobat 
achiziționarea unui capac frigorific mortuar. Capacul frigoric a fost achiziționat, iar acum se dorește  a se 
percepe un tarif, în sumă de 50 lei/24 de ore. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 9 voturi „pentru”, 2 voturi 
„împotrivă” și 3 ”abțineri”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 151 din 
25.06.2021.  
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În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind modificarea Organigramei și al Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului Oraşului Anina, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de 
aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort și avizul comisiei de 
specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 

Comisia de specialitate nr. III – Comisia juridică, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, sport și agrement,  avizează favorabil acest 
proiect de hotărâre.  

Domnul viceprimar Danu Daniel-Ion spune că urmare a concursurilor de promovare în grad 
profesional susținute de către unii dintre funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului orașului Anina și a concursurilor de recrutare în vederea ocupării posturilor contractuale de 
execuție vacante, necesită modificarea organigramei și a statului de funcții.  

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Domnul Roșian Lavinius – Ion întreabă, dacă este vorba doar de aceste concursuri? 
Domnul viceprimar Danu Daniel-Ion spune că este vorba, doar de aceste concursuri.  
Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” și 2 

”abțineri”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 152 din 25.06.2021.  
 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind aprobarea modificării Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială a orașului Anina, 
prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul 
de specialitate al compartimentului de resort și avizele comisiilor de specialitate. 

Comisia de specialitate nr. III – Comisia juridică, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, sport și agrement,  avizează favorabil acest 
proiect de hotărâre.  

Domnul viceprimar Danu Daniel-Ion arată că organigrama nu suferă modificări doar statul de funcții 
se modifică, ca urmare a promovării în grad profesional a d-nei Gomboș Cristina-Gianina. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi „pentru”, 1 vot 
„împotrivă” și 1” abținere”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 153 din 
25.06.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

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 09.07.2021, ora 1100 a 
AGA a S.C.AQUCARAȘ S.A, referitor la punctele înscrise pe ordinea de zi, prezintă actele care însoțesc 
proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 

Comisia de specialitate nr. III – Comisia juridică, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, sport și agrement,  avizează favorabil acest 
proiect de hotărâre.  

.  
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Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi.  

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 voturi „pentru” și 1 
consilier nu votează fiind în conflict de interese, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local 
nr. 154 din 25.06.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului de colectare și transport deșeuri 
municipale zona 1 Reșița – orașul Anina, a atribuirii serviciului de colectare și transport a deșeurilor 
municipale prin licitație publică și acordarea de mandat special domnului primar, reprezentant în 
AGA ADI INTERCOM DEȘEURI de a vota, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort și 
avizele comisiilor de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 

Comisia de specialitate nr. III – Comisia juridică, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, sport și agrement,  avizează favorabil acest 
proiect de hotărâre. 

Domnul viceprimar spune că anterior deponeului de la Lupac, erau trei firme care colectau și 
transportau deșeurile. Aceste firme au intrat în faliment, fapt ce nececită achiziționarea altor firme care să 
colecteze deșeurile menajere. Demersurile privind achiziția firmei de colectare și transport deșeuri se face 
la nivel de județ de către ADI INTERCOM DEȘEURI. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Domnul Waldkohr Alin-Nicolae întreabă pe ce perioadă se va încheia contractul ? Dânsul spune că a 
observat că în alte localități, firma care se ocupă cu colectarea și transportul deșeurilor menajere asigură 
cetățenilor tomberoane și saci menajeri. 

Domnul viceprimar spune că și firma care s-a ocupat înainte de acest serviciu pe raza orașului Anina, 
trebuia să asigure în baza contractului toate acestea, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Sperăm ca odată cu 
achiziționarea unei noi firme, să ne fie puse la dispoziție și aceste containere. Dânsul mai spune că 
începând cu anul 2021 gunoiul menajer trebuie colectat selectat. Noua legislație înterzice amplasarea de 
containere mari în zonele dens populate, iar gunoiul trebuie colectat din casă în casă. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi  
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 155 din 25.06.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind aprobarea încheierii unui „PROTOCOL DE COLABORARE”  între U.A.T. oraş Anina şi 
S.C.BALKAN COAL ENERGY SRL, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort și avizele 
comisiilor de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 

Comisia de specialitate nr. III – Comisia juridică, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, sport și agrement,  avizează favorabil acest 
proiect de hotărâre.  

Domnul viceprimar spune că s-a mai încheiat un Protocol de colaborare cu firma care avea în 
proprietate terenul unde se exploatează cărbune, pe strada Horea, această firmă ne-a și donat terenul de pe 
strada Horea. Acum se dorește încheierea unui Protocol de colaborae cu firma care exploatează cărbunele 
și anume S.C. Balkan Coal Energy SRL. În cadrul protocolului încheiat s-a modificat și firma cu care se va 
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face ecologizarea, în protocolul cel vechi, ecologizarea s-ar fi făcut cu S.C. Antrepriza Steier SRL, dar între 
timp aceasta a intrat în faliment. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 9 voturi „pentru”, 2 
„împotrivă” și 3 „abțineri” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr.156 din 
25.06.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind aprobarea Regulamentului referitor la procedura emiterii ”Autorizației de spargere” și 
refacere a infrastructurii domeniului public și privat al orașului Anina, județul Caraș-Severin, 
prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul 
de specialitate al compartimentului de resort și avizele comisiilor de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Domnul viceprimar îl roagă pe domnul Vlad Dan-Dumitru, administratorul public, care este prezent 
în sala de ședințe să ia cuvântul pe acest punct de pe ordinea de zi și să spună despre ce este vorba cu acest 
proiect de hotărâre. 

Domnul Vlad Dan-Dumitru spune că este vorba despre lucrările de intervenție de către deținătorii de 
rețele în special la rețelele de apă și canalizare. Până în acest moment nu am avut un regulament privind 
procedura emiterii autorizației de spargere, ne-am ghidat după alte regulamente și am conceput acest 
regulament în mare parte pentru a putea sancționa pe cei care nu readuc domeniul public sau privat la 
starea inițială, la finalizarea lucrărilor de repații sau intervenții. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 157 din 25.06.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, pe o perioadă de 20 ani, a unui spațiu, situat 
în clădirea Centrului de Afaceri Anina, strada Sfânta Varvara, nr.51, orașul Anina, județul Caraș-
Severin, către Asociaţia „STEIERDORF – ANINA 1773”, prezintă actele care însoțesc proiectul de 
hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de 
resort și avizule comisiilor de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 

Comisia de specialitate nr. III – Comisia juridică, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, sport și agrement,  avizează favorabil acest 
proiect de hotărâre.  

Domnul viceprimar spune că, Asociaţia „STEIERDORF – ANINA 1773” este coordonată de domnul 
Mosoroceanu Cristian-Liviu. În decursul anilor dânsul a achiziționat o întreagă arhivă privind acte, 
documente, fotografii, hărți și nu numai, referitoare la istoria orașului Anina. Domnul Mosoroceanu 
Cristian-Liviu ar dori un spațiu pentru a putea amenaja o bibliotecă/arhivă cu toate aceste lucruri. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Domnul Waldkor Alin-Nicolae, întreabă dacă această bibliotecă va fi publică? 
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Domnul viceprimar spune că va fi publică iar în colaborare cu Centrul Muzeistic, Muzeul Mineritului 
și Centrul de Informare turistică, va contribui și mai mult la promovarea orașului. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi „pentru”,  
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 158 din 25.06.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de organizare pentru evenimentele de aniversare 
a celor 250 de ani de la fondarea orașului Anina, județul Caraș-Severin, prezintă actele care însoțesc 
proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort și avizul comisiei de specialitate. 

Comisia de specialitate nr. III – Comisia juridică, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, sport și agrement,  avizează favorabil acest 
proiect de hotărâre.  

Domnul viceprimar spune peste doi ani se vor împlini 250 de ani de la fondarea orașului Anina și 150 
de ani de la construirea Bisericii din Steierdorf. Nu s-a stabilit încă data, dar am dorit acordul consiliului 
local pentru demararea procedurilor. Se dorește a organiza mai multe tipuri de acțiuni. Dacă membrii 
consiliului local au și dânșii propuneri sunt binevenite a se discuta. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 25.06.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 15 de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea amenajării unui obor pentru animalele domestice lăsate libere pe 
domeniul public si privat al orașului Anina, cu locaţia în cartierul Brădet, prezintă actele care însoțesc 
proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, rapoartul de specialitate al 
compartimentului de resort și avizele comisiilor de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 

Comisia de specialitate nr. III – Comisia juridică, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, sport și agrement,  avizează favorabil acest 
proiect de hotărâre.  

Domnul viceprimar spune că pe raza orașului Anina sunt cai sălbatici, cu precădere în zona 
Brădetului. Amenajarea acestui obor pentru animale se face lângă Baltă în cartierul Brădet. Acest Obor este 
destinat pentru caii sălbatici și pentru animalele lăsate libere pe domeniul public al orașului Anina. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Domnul Micicoi Daniel spune că pentru animalele lăsate libere pe domeniul public al orașului Anina, 
ar trebui percepută o taxă pentru eliberarea lor. 

Domnul viceprimar Danu Daniel-Ion spune că avem instituită taxă, aprobată printr-o hotărâre de 
consiliu local. 

Domnul Retezan Ioan spune că animalele care sunt crotaliate pot fi identificate și amendați stăpânii 
acestora. Pentru aceste animale stăpânii lor primesc subvenție de la APIA și ar trebui să le îngrijească. Au 
fost cazuri când animalele au intrat în livezilele oamenilor și le-au distrus. 

Probleme cu animalele sunt și în cartierul Steierdorf cu animalele. 
 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi „pentru”,  

adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 160 din 25.06.2021.  
 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 16 de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea concesionării directe a  imobilului teren, în suprafață de 84 mp, situat în 
oraș Anina, str.Andrei Mureșanu, nr.6, județul Caraș-Severin, identificat în C.F. nr.31187 Anina, 
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Nr.Top 1163/53/238/b/2/a/1/1/1/1/1/1/b/7/0 Steierdorf, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort și 
avizele comisiilor de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Domnul viceprimar spune că doamna Adragăi Mariea care locuiește pe strada Andrei Mureșanu 
dorește concesionarea terenului aferent locuinței pentru extindere construcție și anume dorește să 
construiască o bucătărie de vară. Dânsa are nevoie de concesionare pentru a putea să i se elibereze 
autorizația de construcție. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 161 din 25.06.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 17 de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al oraşului Anina, a unui 
teren  intravilan, în suprafaţă de 745 mp, cuprins în C.F. nr. 32410 Anina, Nr.Cadastral 32410, situat 
în oraşul Anina, județul Caraș-Severin, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort și avizul 
comisiei de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Domnul viceprimar Danu Daniel-Ion spune că este vorba despre un teren situat în zona Orașul Nou, 
un cetățean dorește să cumpere acest teren pentru a-și dezvolta o afacere, un service auto. S-a făcut 
dezmembrarea acestui teren și s-a intabulat în domeniul public, pentru a putea fi vândut și scos la licitație 
trebuie trecut din domeniul public în domeniul privat al orașului Anina.  

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 162 din 25.06.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 18 de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea deschiderii unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 3”, situată în clădirea rezidențială 
(bloc) cu zece apartamente , clădire localizată  în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, Oraș Nou,  Bl. 
P2, clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în C.F  30125 Anina ,(C.F veche nr. 3161 Steierdorf) 
, număr cadastral  top. 1183/33/a/1...a/2/1/23.  Locuința individualizată sub numele de ”apartament 
nr. 3”face parte din domeniul privat al Statului Român, prezintă actele care însoțesc proiectul de 
hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de 
resort și avizul comisiei de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 163 din 25.06.2021.  
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În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 19 de pe ordinea de zi - proiect de 
hotărâre privind aprobarea deschiderii  unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 12”, situată în clădirea rezidențială 
(condominiu - bloc) cu patrusprezece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-
Severin, strada Oraș Nou , bloc P1; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  
în Cartea Funciară nr 30428  Anina, (CF  veche nr. 3160  Steierdorf ) cu număr cadastral 
top.1183/33/a...a/2/1/22. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 12” face parte din 
domeniul privat al Statului Român, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv,  referatul 
de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort și avizul comisiei de 
specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 164 din 25.06.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 20 de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea deschiderii  unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 11”, situată în clădirea rezidențială 
(condominiu - bloc) cu patrusprezece apartamente, clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-
Severin, strada Oraș Nou , bloc P5; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  
în Cartea Funciară nr 31002 Anina, (CF veche nr. 3164  Steierdorf ) cu număr cadastral 
top.1183/33/a...a/2/1/26. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 11” face parte din 
domeniul privat al Statului Român, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul 
de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort și avizul comisiei de 
specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 165 din 25.06.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 21 de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea deschiderii unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 9”, situată în clădirea rezidențială 
(condominiu - bloc) cu patrusprezece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-
Severin, strada Oraș Nou , bloc P5; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  
în Cartea Funciară nr 31002 Anina, (CF veche nr. 3164  Steierdorf ) cu număr cadastral 
top.1183/33/a...a/2/1/26. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 9” face parte din 
domeniul privat al Statului Român, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul 
de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort și avizul comisiei de 
specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 166 din 25.06.2021.  
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În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 22 de pe ordinea de zi - proiect de 
hotărâre privind aprobarea deschiderii unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 3”, situată în clădirea rezidențială 
(condominiu - bloc) cu patrusprezece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-
Severin, strada Aleea Brazilor, bloc C13; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este 
înscrisă  în Cartea Funciară nr 31067  Anina, (CF veche nr. 3153  Steierdorf ) cu număr cadastral 
top. 1183/53/a...a/2/1/15. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 3” face parte din 
domeniul privat al Statului Român, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul 
de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort și avizul comisiei de 
specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 167 din 25.06.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 23 de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea deschiderii 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 Aleea Brazilor, bloc C13; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este 
înscrisă  în Cartea Funciară nr 31067  Anina, (CF veche nr. 3153  Steierdorf ) cu număr cadastral 
top. 1183/53/a...a/2/1/15. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 2” face parte din 
domeniul privat al Statului Român, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul 
de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort și avizul comisiei de 
specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 168 din 25.06.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 24 de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea deschiderii unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 11”, situată în clădirea rezidențială 
(condominiu - bloc) cu patrusprezece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-
Severin, strada Aleea Brazilor, bloc C13; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este 
înscrisă  în Cartea Funciară nr 31067  Anina, (CF veche nr. 3153  Steierdorf ) cu număr cadastral 
top. 1183/53/a...a/2/1/15. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 11” face parte din 
domeniul privat al Statului Român, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul 
de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort și avizul comisiei de 
specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 169 din 25.06.2021.  
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În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 25 de pe ordinea de zi - proiect de 
hotărâre privind aprobarea deschiderii 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 C12; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  
în Cartea Funciară nr 31580  Anina, (CF veche nr. 3152  Steierdorf ) cu număr cadastral top. 
1183/53/a...a/2/1/14. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 2” face parte din 
domeniul privat al Statului Român, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul 
de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort și avizul comisiei de 
specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 170 din 25.06.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 26 de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea deschiderii unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 9”, situată în clădirea rezidențială 
(condominiu - bloc) cu zece apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, 
strada Aleea Pinilor, bloc C5; clădirea rezidențială în cauză (condominiu - bloc ) este înscrisă  în 
Cartea Funciară nr 30178  Anina, (CF veche nr. 3145  Steierdorf ) cu număr cadastral top. 
1183/53/a...a/2/1/7. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 9” face parte din 
domeniul privat al Statului Român, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul 
de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort și avizul comisiei de 
specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 171 din 25.06.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 1 de pe completare ordine de zi - proiect 

de hotărâre privind aprobarea dizolvării și lichidarea simultană a  S.C.  ANTREPRIZA STEIER 
S.R.L, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, 
raportul de specialitate al compartimentului de resort și avizele comisiilor de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 

Comisia de specialitate nr. III – Comisia juridică, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, sport și agrement,  avizează favorabil acest 
proiect de hotărâre. 

Domnul viceprimar spune că este vorba despre S.C.  ANTREPRIZA STEIER S.R.L, după cum se 
știe și din ședințele anterioare societatea are datorii și se dorește dizolvarea și radierea acesteia. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Domnul Roșian Lavinius-Ion întreabă dacă este vorba despre o completare a hotărârilor adoptate în 
ședințele anterioare ale consiliului local? 

Domnul viceprimar spune că așa este. 
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Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” și 2 voturi 
” împotrivă”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 172 din 25.06.2021.  

 
 

Punctul 27 de pe ordinea de zi  - Diverse  
 
Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva ia cuvântul. 
Domnul consilier Dudău Ilie dorește să aducă la cunoștință faptul că, terenul de fotbal din cartierul 

Orașul Nou ar trebui reabilitat. 
Domnul viceprimar spune că știe despre acest lucru, doar că în această perioadă au fost alte lucrări 

în derulare, s-a reabilitat parcul din Breuner, parcul de copii din centru. De asemenea s-a mai reabilitat 
capela mortuară din cartierul Steierdorf. Se va repara și terenul de fotbal din cartierul Orașul Nou. 

Domnul Micicoi Daniel aduce la cunoștință faptul că, gardul terenului sintetic de lângă Sala de 
sport este rupt și dacă se poate repara și acesta. 

Domnul Viceprimar spune că gardul a fost reparat cu ocazia evenimentului susținut de către domnul 
Marian Mesinschi cu echipa de karate, dar periodic este rupt de către cetățeni sau copii care doresc să se 
joace pe acest teren, va fi montată o cameră video. 

Doamna Burlui Natalia-Aneta, întreabă de ce domnul Vasilică a fost scos de la porția de hrană, pe 
care o primea de la Cantina socială ? 

Domnul viceprimar spune că dânsul nu se încadrează la venituri. Cei care au dreptul de a beneficia 
de o masă caldă la Cantina socială trebuie să beneficieze de un anumit venit, iar dânsul le depășește. 
Porțiile care rămân după ce se asigură masa la cei cu venituri reduse se împart la alte categorii. Familiile 
beneficiare de o masă caldă la Cantina socială sunt mai puține drept pentru care și porțiile sunt mai 
puține. 

Doamna Bilav Violeta spune că, știe familii care au un venit de 2.000 lei/lună și beneficiază de 
masă de la Cantina socială. 

Domnul Conțescu Viorel spune că, nu crede că familii care au asemenea venit beneficiază de o 
masă caldă de la Cantina socială. 

Domnul Viceprimar Danu Daniel-Ion confirmă faptul că cei care au un venit de 2.000 de lei, nu pot 
beneficia de masă caldă de la Cantina socială. 

Domnul Roșian Lavinius –Ion dorește să aducă în discuție faptul că deși nu a fost emisă autorizația 
de funcționare, domnul Gherman Silviu își face reclamă pe facebook cu deschiderea și funcționarea 
afacerii dânsului. Domnul Roșian Lavinius-Ion spune că acesta încalcă legea, sfidează consiliul local și 
administrația locală și crează un precedent. Dânsul mai spune că ar trebui sesizate autoritățile competente 
pentru a se lua măsurile care se impun. 

Domnul Conțescu Viorel îl întreabă pe domnul consilier Ungureanu Dorinel, dacă era unul de al 
nostru câte reclamații ați fi făcut?  

Domnul consilier Ungureanu Dorinel spune că nu dorește să aibă discuții cu acesta. 
Domnul Amarie Petru dorește să discute cu membrii consiliului local despre cascada Cârșa și 

oportunitățile acesteia. Menționează că ar fi benefic pentru comunitate să se facă niște lucrări de 
amenajare a unei parcări, a unui podeț din lemn, pentru a putea fi fotografiată, poate amplasarea unor 
lămpi pentru perioada nocturnă. 

Domnul Viceprimar spune că, Cascada Cârșa face parte din Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița 
și nu se poate interveni. Cei de la administrarea Parcurilor Naționale sunt foarte stricți. 

Domnul Amarie Petru spune că din câte știe dânsul limita Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița, 
este la apă și poate s-ar putea interveni. 

Domnul Waldkor Alin-Nicolae spune că, ar trebui cerută o părere de la Administrația Parcului. 
Domnul Roșian Lavinius-Ion spune că un podeț din lemn paralel cu drumul ar fi foarte practic 

pentru cei care doresc să oprească și să facă fotografii. 
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Doamna Bilav Viorica spune că ar trebui informați chiriașii locuințelor, referitor la evaluările 
locuințelor. 

Domnul viceprimar spune că au fost discuții referitor la acest aspect și cu domnul evaluator, 
prețurile la locuințe sunt mari, sunt persoane care au și investit în acele locuințe, investiții care ar trebui 
scăzute din valoarea locuinței. Se vor face demersuri și la alți evaluatori, iar dacă prețurile sunt mai 
convenabile se va renunța la evaluatorul actual. 

  Întrucât alte întrebări, interpelări şi probleme de analizat nu mai sunt, iar punctele înscrise pe 
ordinea de zi au fost discutate, preşedintele de şedinţă mulțumește consilierilor pentru participarea la 
ședință și declară închise lucrările şedinţei ordinare din data de 25.06.2021.  

   Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal.    
 
 
                                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  

                                   Consilier Ioan RETEZAN                                             
 
 
 
 
 

                                                                                                  Întocmit, 
                                                                                        p. Secretar general al orașului Anina 
                                                                                                       Marcela NIȚICĂ 


