
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
Nr.11.306 / 25.11.2021 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi  25.11.2021, ora 1400  
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.11.114  / 19.11.2021 şi a Dispoziţiei nr. 387 din 19.11.2021, 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. 

Ținând cont de Dispoziția primarului orașului Anina nr. 361/29.10.2021 privind delegarea  atribuțiilor 
funcției publice de secretar general al U.A.T. Oraș Anina, d-nei Neacșu Flavia-Roxana, coordonator  
S.P.C.L.E.P. Anina, aflat în subordinea Consiliului Local al orașului 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.  
          La şedinţa de astăzi sunt prezenţi în sala de ședințe toți cei 15 consilieri locali, din numărul 
total de 15 consilieri care compun Consiliul Local al oraşului Anina. 

Secretarul general al orașului 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 Prezent 
   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 15 consilieri locali în funcţie, 
din numărul total de 15 consilieri, şedinţa fiind legal constituită. 

Domnul viceprimar mulțumește consilierilor locali pentru prezența la ședința ordinară. 
Domnul consilier Andronescu Tudor-Ovidiu președintele de ședință, preia conducerea 

lucrărilor ședinței și declară ședința ordinară a consiliului local, deschisă. 
Domnul consilier Andronescu Tudor-Ovidiu prezintă consiliului local, proiectul ordinii de zi 

a şedinţei, și completarea ordinii de zi, 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 obiecte de inventar și mijloace fixe 
devenite disponibile, aflate în domeniul privat al orașului ANINA;  

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumul burselor şcolare pentru 
semestrul  I  al anului școlar 2021-2022, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din 
orașul Anina; 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului pentru colectarea, transportul, 
selectarea și depozitarea deșeurilor menajere de la populație, din orașul Anina, județul Caraș-
Severin; 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării persoanei care va reprezenta Consiliul 
Local Oraş Anina în cadrul Asociaţiei „Munţii Aninei”; 

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

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unei recompense băneşti şi a unei diplome de 
fidelitate, cuplurilor care au împlinit cel puţin 50, 60 de ani, de la încheierea căsătoriei şi ambii soţi 
au domiciliul stabil în orașul Anina, indiferent de locul încheierii căsătoriei; 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil, unitate individuală, din domeniul 
privat al orașului Anina, situat în orașul Anina, strada Brădet, nr.4, ap.4, jud.Caraș-Severin, cuprins 
în C.F. nr.31487-C2-U4 Anina, nr.Cadastral 31487-C2-U4 şi aprobarea încheierii contractului de 
vânzare-cumpărare, către S.C. “LA NEA MĂRIN” SRL; 

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan aferent construcției, în 
suprafață de 56 mp, din domeniul privat al orașului Anina, situat în orașul Anina, strada Victoriei, 
nr.1A, jud.Caraș-Severin, cuprins în C.F. nr.31320 Anina, nr.top 895/a/134/1/255../1/1/b/2/1/1/d/4 
şi încheierea contractului de vânzare-cumpărare, către A.F.MERA –IZVORUL actual proprietar al 
construcției; 

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren 
intravilan, în suprafață de 50 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș 
Anina, strada Libertății, F.N.cuprins în C.F. nr. 32524 Anina, nr. cadastral 32524, şi a preţului de 
vânzare al acestuia; 

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren 
intravilan, în suprafață de 1.000 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș 
Anina, strada Libertății, F.N.cuprins în C.F. nr. 32528 Anina, nr. cadastral 32528, şi a preţului de 
vânzare al acestuia; 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren 
intravilan,în suprafață de 884 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș 



Anina, strada Valea Tereziei, nr. 15, cuprins în C.F. nr. 31986 Anina Nr. topografic 
1163/53/238/b/2/b/.../a/a/a/28 și a construcției aferente în suprafață de 504  (Cămin nefamiliști 
P+1), aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, strada Valea Tereziei, nr. 
15, cuprins în C.F. nr. 31986 Anina, nr. cadastral 31986-C1 şi a preţului de vânzare ale acestora; 

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren 
intravilan, în suprafață de 522 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș 
Anina, strada Mihail Kogălniceanu, F.N.cuprins în C.F. nr. 32534 Anina, nr. cadastral 32534, Nr. 
topografic 209/b/1 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

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

13. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al orașului Anina a 
suprafețelor de teren, măsurate de 2900 mp, identificată în C.F. nr.1254 Steierlak,  Nr.top.827, 
fâneață în extravilan și a suprafeței de teren măsurată de 3060 mp, identificată în C.F. nr.2411 
Steierdorf, Nr.top.830, fâneață în extravilan, în vederea intabulării dreptului de proprietate privată al 
orașului Anina, în evidențele de Cadastru și publicitate imobiliară; 

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 
oraşului Anina, a unui teren  extravilan, în suprafaţă de 22.000 mp, cuprins în C.F. nr. 32527 Anina, 
Nr.Cadastral 32527, situat în oraşul Anina, zona Ponor-Rogoz, județul Caraș-Severin; 

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

15. Proiect de hotărâre de completare a Hotărârii Consiliului Local Anina Nr.226/23.09.2021 
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spațiu, aflat în incinta imobilului identificat 
în C.F.32245 (30239) Anina, nr.Cadastral 32245, în suprafaţă de 657 mp, situat în orașul Anina, 
str.Miniș, județul Caraș-Severin, din domeniul privat al orașului;  

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, situat în oraș Anina, strada Victoriei, identificat în C.F.nr.32089, nr.Cadastral 32089, având 
o suprafață totală de 935 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

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

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, situat în oraș Anina, strada Victoriei, nr.8, identificat în C.F.nr.32254 Anina, nr.Cadastral 
32254, având o suprafață totală de 1.871 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

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

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din extravilanul oraşului 
Anina, situat în oraș Anina, zona Puțul V, identificat în C.F.nr.32328 Anina, nr.Cadastral 32328, 
având o suprafață totală de 27.800 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;   

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

19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Anin”, în suprafaţă de 
1200 mp din CF nr. 3, poziția 1525, nr.top.1163/53/238...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 
44; 

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

20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Aurora”, în suprafaţă 
de 2598 mp din CF nr. 2242, poziția 85, 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 
45; 

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

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada Bohui Est”, în 
suprafaţă de 5133 mp (3024 mp intravilan și 2109 extravilan) din CF nr. 2242, poziția 85, 
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 47; 

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

22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Bohui Vest”, în 
suprafaţă de 11083 mp ( 1678 mp intravilan și 9405 extravilan) din CF nr. 2242, poziția 
85,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 47; 

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

23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Carpați”, în suprafaţă 
de 1247 mp din CF nr. 2242, poziția 85, 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 
59; 

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

24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Calea Traian”, în 
suprafaţă de 2.370 mp ( 1.954 mp intravilan și 416 extravilan) din CF nr. 2242, poziția 
85,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 61; 

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

25. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Celnic Nord”, în 
suprafaţă de 2658 mp din CF nr. 3, poziția 1471, nr.top.1183/31/b/37...11/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 68; 

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

26. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Vânătorilor”, în 
suprafaţă de 1.128 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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 118; 

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

27. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Valea Bucuriei Nord 
”, în suprafaţă de 4.782 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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 116; 

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

28. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Valea Bucuriei Sud”, 
în suprafaţă de 963 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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 116; 

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

29. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Dealul Rahner ”, în 
suprafaţă de 807 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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 72; 

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

30. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Dealul Sărat”, în 
suprafaţă de 331 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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 74; 

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

31. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Denz”, în suprafaţă 
de 287 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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 
76; 

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

32. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Teilor Vest”, în 
suprafaţă de 2.466 mp din CF nr. 3, poziția 1471, nr.top.1183/31/b/37...11/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 107; 

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

33. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Teilor Est”, în 
suprafaţă de 1.660 mp din CF nr. 3, poziția 1471, nr.top.1183/31/b/37...11/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 107; 

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

34. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Școlii”, în suprafaţă 
de 1.062 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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 
106; 

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

35. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Gârliștei”, în 
suprafaţă de 4.186 mp (249 intravilan și 3.937 extravilan) din CF nr. 3, poziția 1471, 
nr.top.1183/31/b/37...11/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 79; 

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

36. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Vrînceanu  Aurel, titular de contract de 
închiriere a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin Celnic Nord , bloc 1 
, etaj I, apartament nr. 6 , locuința ce se vinde fiind înscrisă în Cartea Funciară Individuală cu  nr 
30400-C1-U8 Anina, (C.F.veche nr. 3393/6  Steierdorf) cu număr cadastral top. 
1183/31/b/37...1/1/b/1/ap.6 , domeniu privat al U.A.T. Oraș Anina; 

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

37. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Vrînceanu Camel, titular de contract de 
închiriere a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Celnic Nord, 
bl. 4 , et. IV, apartament nr. 13, locuință înscrisă în Cartea Funciară Individuală 30506–C1–U11 
Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3397/13 Steierdorf), număr cadastral     top. 
1183/31/b/37.../1/1/b/5/ap.13, domeniu privat al U.A.T. Oraș Anina; 

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



38. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Bîrîiac Marius, titular de contract de 
închiriere, a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Aleea Pinilor 
, bloc. C4, etaj II, apartament nr. 7, locuință înscrisă în Cartea Funciară Individuală nr  30054-C1-U4  
Anina, (C.F. veche nr. 3141/4  Steierdorf) cu număr cadastral  top. 1183/33/a...a/2/1/3/ap.7, domeniul 
privat al Statului Român; 

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

39. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Boboescu Gheorghe, titular de contract 
de închiriere, a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Aleea 
Pinilor , bloc. C1, etaj II, apartament nr. 7, locuință înscrisă în Cartea Funciară Individuală nr 30054-
C1-U4  Anina, (C.F. veche nr. 3141/4  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1183/33/a...2/1/3/ap.7, 
domeniul privat al Statului Român; 

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

40. Diverse. 
 
Completare la ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la proiectul “Sprijin la nivelul Regiunii de 

Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 
domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement / baze turistice (tabere școlare), 
infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic si 
infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”. 

 
Domnul consilier Andronescu Tudor-Ovidiu, președinte de ședință, supune la vot ordinea 

de zi și completarea acesteia a ședinței ordinare din data de 25.11.2021, care sunt aprobate cu 
unanimitate de voturi „pentru”. 
 
           In continuare domnul Andronescu Tudor-Ovidiu, președinte de ședință, prezintă procesul-  
verbal al ședinței ordinare din data de 27.10.2021. Dânsul întreabă dacă dorește cineva să ia 
cuvântul. 

Fără alte discuții supus la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 27.10.2021, 
este aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”. 

În continuare președintele de ședință, domnul Andronescu Tudor-Ovidiu 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 Amarie Petru anunță că nu va participa la emiterea și adoptarea Proiectului de 
hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina, situat în oraș 
Anina, strada Victoriei, nr.8, identificat în C.F.nr.32254 Anina, nr.Cadastral 32254, având o 
suprafață totală de 1.871 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară, punctul 17 de 
pe ordinea de zi, fiind în conflict de interese. 

 Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, 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 de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina 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 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. 279 din 25.11.2021 . 

 
 Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 2 de pe 

ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor obiecte de inventar și mijloace 
fixe devenite disponibile, aflate în domeniul privat al orașului ANINA, prezintă actele ce însoțesc 
proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina 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 acest proiect de hotărâre. 

Domnul viceprimar i-a cuvântul și spune că, se vor casa paleții de la bordurile pentru trotuare, 
aparat de sudură, paturi, etc. toate materialele care sunt specificate în Anexă, la proiectul 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. 280 din 25.11.2021 . 

 
 Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 3 de pe 

ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumul burselor şcolare 
pentru semestrul  I  al anului școlar 2021-2022, pentru elevii din învățământul preuniversitar 
de stat din orașul Anina, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de 
aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului orașului Anina și avizul celor două comisii 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 i-a cuvântul și spune că, aprobăm sumele necesare acordării burselor 
pentru elevii cu medii mari 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. 281 din 25.11.2021 . 

 
 Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 4 de pe 
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului pentru colectarea, 
transportul, selectarea și depozitarea deșeurilor menajere de la populație, din orașul Anina, 
județul Caraș-Severin, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de 
aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului orașului Anina și avizul celor două comisii 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. 

Doamna consilier Bilav Viorica i-a cuvântul și spune că, sunt cam mari tarifele propuse, iar 
domnul viceprimar precizează că, prețul la combustibil a crescut, serviciul de utilitate publică nu 
mai poate să-și acopere cheltuielile. Totodată dl. viceprimar spune că, pentru a mai crește 
încasările a mai fost angajată o persoană care va merge în teren și va identifica atât firmele cât și 
familiile care încă nu au contract încheiat pentru aceste servicii, dar la poarta imobilelor așează 
gunoi menajer pentru a fi ridicat, cât și dacă sunt declarate toate persoanele din gospădărie.  
Totodată precizează că, din anul 2014 nu au mai fost majorate aceste tarife și comparând cu alte 
orașe din județ, prețul nu este chiar atât de mare.  

Domnul președinte de ședință întreabă dacă mai 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. 282 din 25.11.2021 . 

 
 Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 5 de pe 
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării persoanei care va reprezenta 
Consiliul Local Oraş Anina în cadrul Asociaţiei „Munţii Aninei”, prezintă actele ce însoțesc 
proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și 
avizul celor două comisii 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 i-a cuvântul și spune că, se înlocuiește vechiul reprezentant al 
Consiliului Local în asociație cu dl. Mosoroceanu Cristian-Liviu care are o implicare deosebită în 
toate evenimentele organizate de către autoritatea locală și cunoaște toate datele orașului.  

Domnul președinte de ședință întreabă dacă mai 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. 283 din 25.11.2021 . 

 
 Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 6 de pe 
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind acordarea unei recompense băneşti şi a unei 
diplome de fidelitate, cuplurilor care au împlinit cel puţin 50, 60 de ani, de la încheierea 
căsătoriei şi ambii soţi au domiciliul stabil în orașul Anina, indiferent de locul încheierii 
căsătoriei, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al 
inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului orașului Anina și avizul celor două comisii 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. 

Doamna consilier Bilav Viorica i-a cuvântul și întreabă daca avem astfel de cupluri 
aniversare, iar domnul viceprimar spune că, și pentru anul trecut am aprobat hotărâre de acordare 
a premiului și a diplomei, dar, ținând cont de instituirea stării de urgență și a stării de alertă 
națională pentru combaterea pandemiei cu virusul Sars-Cov 19, nu a fost organizată nicio 
întrunire, anul acesta vom acorda și pentru anul trecut premiul fiind în total 15 familii care au 
împlinit 50 de ani respectiv 51 de ani de la încheierea căsătoriei.   

Domnul președinte de ședință întreabă dacă mai 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. 284 din 25.11.2021 . 

 
         Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 7 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil, unitate 
individuală, din domeniul privat al orașului Anina, situat în orașul Anina, strada Brădet, nr.4, 
ap.4, jud.Caraș-Severin, cuprins în C.F. nr.31487-C2-U4 Anina, nr.Cadastral 31487-C2-U4 şi 
aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare, către S.C. “LA NEA MĂRIN” SRL, 
prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, 
raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului orașului Anina și avizul celor două comisii 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 i-a cuvântul și spune că, acest spațiu comercial a fost cumpărat în anul 
2005 de către dl. Lupu Maricel administratorul societății, de la Primărie printr-un contract de 
vânzare-cumpărare încheiat între el și primărie, dar nu a facut intabularea în cartea funciară, motiv 
pentru care acum se propune adoptarea aceastei hotărâri de vânzare a imobilului, încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public și apoi înscrierea în cartea funciară. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă mai 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. 285 din 25.11.2021. 

 
 Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 8 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan aferent 
construcției, în suprafață de 56 mp, din domeniul privat al orașului Anina, situat în orașul 
Anina, strada Victoriei, nr.1A, jud.Caraș-Severin, cuprins în C.F. nr.31320 Anina, nr.top 
895/a/134/1/255../1/1/b/2/1/1/d/4 şi încheierea contractului de vânzare-cumpărare, către 
A.F.MERA –IZVORUL actual proprietar al construcției, prezintă actele ce însoțesc proiectul de 
hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului 
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul celor două 
comisii 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 i-a cuvântul și spune că, terenul aferent construcției a fost cumpărat și 
achitat integral de către dl. Mera Pompei administratorul Asociației Familiale Mera-Izvorul  în anul  
și nu a făcut intabularea în cartea funciară, motiv pentru care acum se propune adoptarea aceastei 
hotărâri de vânzare a terenului aferent construcției, încheierea contractului de vânzare-cumpărare în 
fața notarului public și apoi înscrierea în cartea funciară. 

   Domnul președinte de ședință întreabă dacă mai 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. 286 din 25.11.2021. 

 
 Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 9 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a 
unui teren intravilan, în suprafață de 50 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, 
situat în oraș Anina, strada Libertății, F.N.cuprins în C.F. nr. 32524 Anina, nr. cadastral 
32524, şi a preţului de vânzare al acestuia, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul celor două comisii 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 i-a cuvântul și spune că, terenul este situat lângă stația Peco în partea  
dreaptă, la rondoul Valea Tereziei mai exact de sub stația de încărcare a buteliilor. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă mai 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. 287 din 25.11.2021. 

 
 Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 10 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  prin licitaţie publică deschisă a 
unui teren intravilan, în suprafață de 1.000 mp., aparținând domeniul privat al orașului 
Anina, situat în oraș Anina, strada Libertății, F.N.cuprins în C.F. nr. 32528 Anina, nr. 
cadastral 32528, şi a preţului de vânzare al acestuia, prezintă actele ce însoțesc proiectul de 
hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului 
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul celor două 
comisii 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 i-a cuvântul și spune că, terenul este situat lângă stația Peco, în partea  
stângă, la rondoul Valea Tereziei. 



Domnul președinte de ședință întreabă dacă mai 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. 288 din 25.11.2021. 

 
 Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 11 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a 
unui teren intravilan,în suprafață de 884 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, 
situat în oraș Anina, strada Valea Tereziei, nr. 15, cuprins în C.F. nr. 31986 Anina Nr. 
topografic 1163/53/238/b/2/b/.../a/a/a/28 și a construcției aferente în suprafață de 504  (Cămin 
nefamiliști P+1), aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, strada 
Valea Tereziei, nr. 15, cuprins în C.F. nr. 31986 Anina, nr. cadastral 31986-C1 şi a preţului de 
vânzare ale acestora, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de 
aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului orașului Anina și avizul celor două comisisii 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 i-a cuvântul și spune că, terenul și construcția este situat deasupra stației 
Peco de la rondoul Valea Tereziei, mai exact clădirea este fostul cămin de nefamiliști, care este într-
o stare dezradabilă, iar solicitantul este domnul care a cumpărat stația Peco și se pare că are 
potențial financiar pentru renovarea clădirii.  

Domnul președinte de ședință întreabă dacă mai 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. 289 din 25.11.2021. 

 
 Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 12 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a 
unui teren intravilan, în suprafață de 522 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, 
situat în oraș Anina, strada Mihail Kogălniceanu, F.N.cuprins în C.F. nr. 32534 Anina, nr. 
cadastral 32534, Nr. topografic 209/b/1 şi a preţului de vânzare al acestuia, prezintă actele ce 
însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate 
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și 
avizul celor două comisii 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 i-a cuvântul și explică că, terenul este la șase Banat, vizavi de bisercă. 
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. 290 din 25.11.2021. 
 



 Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 13 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
orașului Anina a suprafețelor de teren, măsurate de 2900 mp, identificată în C.F. nr.1254 
Steierlak,  Nr.top.827, fâneață în extravilan și a suprafeței de teren măsurată de 3060 mp, 
identificată în C.F. nr.2411 Steierdorf, Nr.top.830, fâneață în extravilan, în vederea 
intabulării dreptului de proprietate privată al orașului Anina, în evidențele de Cadastru și 
publicitate imobiliară, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de 
aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului orașului Anina 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 i-a cuvântul și explică că, cele două suprafețele de teren sunt situate la 
șase Banat și a fost depusă cerere de cumpărare a celor două suprafețe de teren de către dl. Crăciun 
Dănuț. 

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. 291 din 25.11.2021. 

 
 Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 14 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul 
privat al oraşului Anina, a unui teren  extravilan, în suprafaţă de 22.000 mp, cuprins în C.F. 
nr. 32527 Anina, Nr.Cadastral 32527, situat în oraşul Anina, zona Ponor-Rogoz, județul 
Caraș-Severin, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al 
inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului orașului Anina 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 consilier Andronescu spune că este o suprafață importantă de teren, iar domnul 
viceprimar i-a cuvântul și explică că, suprafața de teren este situată la Ponor lângă ferma de animale 
a  d-lui. Șișiu, care dorește să-l cumpere. 

Doamna consilier Bilav Viorica i-a cuvântul și spune că dl. Șișiu a mai cumpărat teren în jurul 
fermei anul trecut și că acest teren este o suprafață destul de mare. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă mai 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 2 
„abțineri” din partea d-nei consilier Bilav Viorica și a d-lui consilier Ungureanu Dorinel, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 292 din 25.11.2021. 

 
 Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 15 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre de completare a Hotărârii Consiliului Local Anina 
Nr.226/23.09.2021 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spațiu, aflat în 
incinta imobilului identificat în C.F.32245 (30239) Anina, nr.Cadastral 32245, în suprafaţă de 
657 mp, situat în orașul Anina, str.Miniș, județul Caraș-Severin, din domeniul privat al 
orașului, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al 
inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului orașului Anina și avizul celor două comisii 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 i-a cuvântul și explică că, prin acestă hotărâre se completează anexa la 
Hotărârea Consiliului Local Anina Nr.226/23.09.2021 prin introducerea în caietul de sarcini a 
depunerii de către ofertanți  a  Certificatului fiscal emis de Agenția Națională a Finanțelor Publice 
Caraș-Severin, atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă mai 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. 293 din 25.11.2021. 

 
 Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 16 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din 
intravilanul oraşului Anina, situat în oraș Anina, strada Victoriei, identificat în C.F.nr.32089, 
nr.Cadastral 32089, având o suprafață totală de 935 mp, în două loturi, în vederea înscrierii 
în Cartea Funciară, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de 
aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului orașului Anina 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 i-a cuvântul și explică că, terenul este la Steier unde a avut dl.Olaru 
magazinul. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă mai 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. 294 din 25.11.2021. 

 
 Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 17 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din 
intravilanul oraşului Anina, situat în oraș Anina, strada Victoriei, nr.8, identificat în 
C.F.nr.32254 Anina, nr.Cadastral 32254, având o suprafață totală de 1.871 mp, în două loturi, 
în vederea înscrierii în Cartea Funciară, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina 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 i-a cuvântul și explică că, dezmembrarea terenului a mai fost aprobată 
prin Hotărâre a Conciliului Local, fără a fi trecute numerele cadastrale pentru fiecare lot 
dezmembrat.  

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”, iar 
domnul consilier Amarie Petru nu participă la deliberarea și adoptarea proiectului de hotărâre, 
fiind în conflict de interese, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 295 din 
25.11.2021. 



 
 Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 18 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din 
extravilanul oraşului Anina, situat în oraș Anina, zona Puțul V, identificat în C.F.nr.32328 
Anina, nr.Cadastral 32328, având o suprafață totală de 27.800 mp, în două loturi, în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul 
de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului orașului Anina 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 i-a cuvântul și explică că, terenul este la Puțul V, dezmembrarea terenului 
a mai fost aprobată prin Hotărâre a Conciliului Local, fără a fi trecute numerele cadastrale pentru 
fiecare lot în parte.  

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. 296 din 25.11.2021. 
 
         Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 19 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Anin”, în 
suprafaţă de 1200 mp din CF nr. 3, poziția 1525, nr.top.1163/53/238...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 44, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina 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. 297 din 25.11.2021. 

 
  Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 20 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Aurora”, 
în suprafaţă de 2598 mp din CF nr. 2242, poziția 85, 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 45, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina 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. 298 din 25.11.2021. 

 
        Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 21 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada Bohui 



Est”, în suprafaţă de 5133 mp (3024 mp intravilan și 2109 extravilan) din CF nr. 2242, poziția 
85, 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 47, prezintă actele ce 
însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate 
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina 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. 

  Doamna consilier Bilav Viorica întrebă de ce este strada Bohui și nu Buhui cum este acum 
denumită, iar domnul viceprimar explică că, în Hotărârea Guvernului din 2002 este înscrisă strada 
Bohui, iar în momentul când vor merge la intabulare în cartea funciară, serviciul urmanism va 
elibera o adeverință cu denumirea actuală a străzii conform nomenclatorului stradal aprobat în 
consiliul local și va fi intabulată ca  strada Buhui. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă mai 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. 299 din 25.11.2021. 

 
         Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 22 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada Bohui 
Vest”, în suprafaţă de 11083 mp ( 1678 mp intravilan și 9405 extravilan) din CF nr. 2242, 
poziția 85,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 47, prezintă 
actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului 
Anina 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. 300 din 25.11.2021. 

 
  Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 23 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada Carpați”, 
în suprafaţă de 1247 mp din CF nr. 2242, poziția 85, 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 59, raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina 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. 301 din 25.11.2021. 

 



  Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 24 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada Calea 
Traian”, în suprafaţă de 2.370 mp ( 1.954 mp intravilan și 416 extravilan) din CF nr. 2242, 
poziția 85,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 61, prezintă 
actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului 
Anina 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. 302 din 25.11.2021. 

  Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 25 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada Celnic 
Nord”, în suprafaţă de 2658 mp din CF nr. 3, poziția 1471, nr.top.1183/31/b/37...11/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 68, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina 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. 303 din 25.11.2021. 

 
  Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 26 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada 
Vânătorilor”, în suprafaţă de 1.128 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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 118, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina 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. 304 din 25.11.2021. 

 
  Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 27 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada Valea 
Bucuriei Nord”, în suprafaţă de 4.782 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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 116, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina 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. 305 din 25.11.2021. 
 
  Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 28 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada Valea 
Bucuriei Sud”, în suprafaţă de 963 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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 116, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina 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. 306 din 25.11.2021. 
 
  Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 29 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada Dealul 
Rahner ”, în suprafaţă de 807 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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 72, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina 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. 307 din 25.11.2021. 

 
  Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 30 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada Dealul 
Sărat”, în suprafaţă de 331 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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 74, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina 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. 308 din 25.11.2021. 

 
  Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 31 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada Denz”, în 
suprafaţă de 287 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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 76, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de 
aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului orașului Anina 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. 309 din 25.11.2021. 
 
  Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 32 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada Teilor 
Vest”, în suprafaţă de 2.466 mp din CF nr. 3, poziția 1471, nr.top.1183/31/b/37...11/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 107, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina 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. 310 din 25.11.2021. 
 
  Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 33 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada Teilor 
Est”, în suprafaţă de 1.660 mp din CF nr. 3, poziția 1471, nr.top.1183/31/b/37...11/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 107, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina 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. 311 din 25.11.2021. 
 



  Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 34 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada Școlii”, în 
suprafaţă de 1.062 mp din CF nr.2242, poziția 85, 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 106, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina 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. 312 din 25.11.2021. 
 
  Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 35 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada Gârliștei”, 
în suprafaţă de 4.186 mp (249 intravilan și 3.937 extravilan) din CF nr. 3, poziția 1471, 
nr.top.1183/31/b/37...11/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 79, prezintă actele ce 
însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate 
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina 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. 313 din 25.11.2021. 
 
  Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 36 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Vrînceanu  Aurel, titular 
de contract de închiriere a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin Celnic Nord , bloc 1 , etaj I, apartament nr. 6 , locuința ce se vinde fiind înscrisă în 
Cartea Funciară Individuală cu  nr 30400-C1-U8 Anina, (C.F.veche nr. 3393/6  Steierdorf) cu 
număr cadastral top. 1183/31/b/37...1/1/b/1/ap.6, domeniu privat al U.A.T. Oraș Anina, 
prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, 
raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului orașului Anina și avizul celor două comisii 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 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. 314 din 25.11.2021. 

 



  Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 37 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Vrînceanu Camel, titular 
de contract de închiriere a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin strada Celnic Nord, bl. 4 , et. IV, apartament nr. 13, locuință înscrisă în Cartea 
Funciară Individuală 30506–C1–U11 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3397/13 Steierdorf), 
număr cadastral     top. 1183/31/b/37.../1/1/b/5/ap.13,   domeniu privat al U.A.T. Oraș Anina, 
prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, 
raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului orașului Anina și avizul celor două comisii 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 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. 315 din 25.11.2021. 

 
  Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 38 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Bîrîiac Marius, titular de 
contract de închiriere, a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin 
strada Aleea Pinilor , bloc. C4, etaj II, apartament nr. 7, locuință înscrisă în Cartea Funciară 
Individuală nr  30054-C1-U4  Anina, (C.F. veche nr. 3141/4  Steierdorf ) cu număr cadastral  
top. 1183/33/a...a/2/1/3/ap.7, domeniul privat al Statului Român, prezintă actele ce însoțesc 
proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și 
avizul celor două comisii 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 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. 316 din 25.11.2021. 
 
  Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 39 de pe  
ordinea de zi - proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Boboescu Gheorghe, 
titular de contract de închiriere, a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul 
Caraș-Severin strada Aleea Pinilor , bloc. C1, etaj II, apartament nr. 7, locuință înscrisă în 
Cartea Funciară Individuală nr 30054-C1-U4  Anina, (C.F. veche nr. 3141/4  Steierdorf ) cu 
număr cadastral  top. 1183/33/a...2/1/3/ap.7, domeniul privat al Statului Român, prezintă actele 
ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului 
Anina și avizul celor două comisii 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 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. 317 din 25.11.2021. 

 
  Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 1 de pe  
completarea la ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea participării la proiectul 
“Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din 
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, 
centre de agrement / baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de 
turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic si infrastructură rutieră de 
interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, prezintă actele ce 
însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate 
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina 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 ia cuvântul și precizează că, prin această finanțare în valoare de 
aproximativ 400,4 mii lei, se va realiza serviciul de proiectare pentru  2,5 ha din trerenul de la fosta 
Barumc cumpărat de orașul Anina, să fie reconvertit  ca spațiu verde sub forma unui parc. 

 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. 318 din 25.11.2021. 
 
  La punctul 40 de pe ordinea de zi - Diverse: 
  Domnul Viceprimar ia cuvântul și precizează că, doamna secretar general dorește să 
prezinte domnilor consilieri noua procedură de transmitere on- line a declarațiilor de avere și 
interese. 
  În continuare doamna Neacșu Flavia precizează că, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 
105/03.07.2020, Agenția Națională de Integritate a lansat platforma online „e-DAI” prin 
intermediul căreia persoanele prevăzute la art. 1, alin.(1), pct.1-38 din Legea nr. 176/2010, 
(demnitari, consilieri locali cât și funcționarii publici) vor putea completa și depune declarațiile de 
avere și interese, doar în  format digital începând cu anul 2022. 
  Responsabil din partea U.A.T. Anina a fost desemnat domnul Kortvelyesi Gelu care până 
la data de 31.12.2021 va asigura certificate califícate pentru semnătura electronică, pentru fiecare 
deponent din cadrul entității noastre.    
  Domnul consilier Ungureanu Dorinel ia cuvântul și spune că, solicită un stat de plată și un 
stat de funcții să-i fie comunicate prin adresa de e-mail. 
  Domnul consilier Waldkohr Alin-Nicolae ia cuvântul și spune că, a fost sesizat de către 
cetățeni că la Cimitirul din cartierul Celnic iese apa din deal chiar de sub poarta cimitirului și umple 
canalul și pronune să se facă o rigolă, pentru a dirija traversarea apei. 
 



 Întrucât alte întrebări, interpelări şi probleme de analizat nu mai sunt, iar punctele înscrise pe 
ordinea de zi cu completarea aferentă au fost discutate, preşedintele de şedinţă mulțumește 
consilierilor pentru participarea la ședință și declară închise lucrările şedinţei ordinare din data de 
25.11.2021.  

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

Consilier Tudor-Ovidiu ANDRONESCU 
 
 
 
 

 
                                                                                                   Întocmit, 
                                                                                        p. Secretar general al orașului Anina 
                                                                                               jr. Flavia-Roxana NEACȘU 
 

 


