
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
Nr. 4.363 / 26.05.2022 

PROCES – VERBAL 
Încheiat azi  26.05.2022, 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 către domnul viceprimar cu atribuții de primar, domnul Danu Daniel-Ion în 
baza invitaţiei scrise nr.4.143/ 20.05.2022 şi a Dispoziţiei nr. 224 din 20.05.2022, 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.153/25.03.2022 privind delegarea  exercitării 
atribuțiilor funcției publice de secretar general al U.A.T. Oraș Anina, d-nei Nițică Marcela, inspector în cadrul  
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 12 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 Absent 
   14. UNGUREANU   DORINEL Absent 
   15. WALDKOHR ALIN-NICOLAE Absent 

 

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 12 consilieri locali în funcţie, din numărul total de 15 
consilieri, şedinţa fiind legal constituită. De la ședință lipsește dl. Solomon Silviu-Alexandru, dl.Ungureanu 
Dorinel și dl.Waldkohr Alin-Nicolae. 

Domnul viceprimar mulțumește consilierilor locali pentru prezența la ședința ordinară și pentru 
mobilizarea și felul în care s-a răspuns pentru ședința extraordinară cu convocare de îndată din data de 
18.05.2022 și aduce în discuție proiectele depuse pentru finanțare și stadiul acestora.  

      Domnul consilier  Micicoi Gheorghe-Daniel, președinte de ședință pentru lunile Mai, Iunie și Iulie, 
preia conducerea lucrărilor ședinței și declară ședința ordinară a consiliului local, deschisă, prezintă consiliului 
local, proiectul ordinii de zi, respectiv: 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a orașului 
Anina, pe anul 2022; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pe anul 2022; 

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



3. Proiect de hotărâre privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al 
orașului Anina, pentru trimestrul  I al anului 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei Motocositoare Husqvarna – 545 RXT; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcţii al Serviciului Local de Utilități 

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

6. Proiect de hotărâre de revocare a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Anina nr.69/29.03.2022 privind 
aprobarea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în domeniul public și privat al orașului Anina, județul Caraș-
Severin; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
7. Proiect de hotărâre de revocare a Hotărârii Consiliului Local al orașului Anina nr.70/29.03.2022, privind 

aprobarea vânzării directe a 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 doamna 
MERA ANA domiciliată în orașul Anina, strada Valea Vulpilor, nr.35; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
8. Proiect de hotărâre de revocare a Hotărârii Consiliului Local al orașului Anina nr.71/29.03.2022 privind 

aprobarea concesionării prin licitație publică a  imobilului teren intravilan, în suprafață de 250 mp, situat în oraș 
Anina, str.Cotul CFR,  județul Caraș-Severin, aparținând domeniului privat al orașului Anina, identificat în C.F. 
nr.30837 Anina, Nr.Cadastral 30837;  

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
9. Proiect de hotărâre de revocare a Hotărârii Consiliului Local al orașului Anina nr.72/29.03.2022 privind  

aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în intravilan și extravilan – str.Stadionului F.N.” în suprafaţă de 
10.900 mp din CF nr. 3, nr.top.1163/53/238/...1/1/1/a în vederea înscrierii în Cartea Funciară în favoarea 
orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția 363; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
10. Proiect de hotărâre de revocare a Hotărârii Consiliului Local al orașului Anina nr.81/29.03.2022 privind  

aprobarea  dezlipirii  obiectivului „Drum comunal Uteris-Colonia Crivina” în suprafaţă de 41.600 mp din care 
25.699 mp în intravilan și 15.901 mp în extravilan,  din CF nr.2242, nr.top.895/a/134/...1/f/3/1, în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa 
nr.4, pozițiile 126, 127, 128 și 129; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina, teren 

aflat în proprietatea privată a orașului Anina, situat în oraș Anina, strada Bufenilor, nr.F.N, identificat în C.F.nr. 
32583 Anina, nr.cadastral 32583, având o suprafață totală de 297 mp, în două loturi, în vederea operării în 
evidențele de cadastru și publicitate imobiliară; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina, teren 

aflat în domeniul public al orașului Anina, situat în oraș Anina, zona Marghitaș, identificat în C.F.nr. 30851 
Anina, nr.cadastral 30851, având o suprafață totală de 17.930 mp, în două loturi, în vederea operării în 
evidențele de cadastru și publicitate imobiliară;      

  inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Cristea Virgil (titular de contract de închiriere a  

construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Mathias Hammer, nr. 34, locuință 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 2” locuință ce face parte din domeniul privat al Statului Român; 
construcția locuinței  în cauză este înscrisă în Cartea Funciară Individuală nr.31438-C1-U1 Anina,(CF veche 
nr. 2840/2 Steierdorf) cu număr cadastral  top. 1163/53/238...1/b/59/ap.2. 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Schinteie Florica (titular de contract de închiriere a  

construcției locuinței situate în în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Valea Tereziei, nr. 39,  locuință 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 4”, locuință ce face parte din domeniul privat al Statului Român; 
construcția locuinței  în cauză este înscrisă în Cartea Funciară Individuală nr.30999-C1-U2  Anina, (CF veche 
nr. 3192/4  Steierdorf) cu număr cadastral  top.1163/53/238...a/a/a/22/ap.4. 

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



15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Șestun Ovidiu Viorel (titular de contract de închiriere 
a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Cheile Gârliștei, nr. 13, locuință 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 2” locuință ce face parte din domeniul privat al Statului Român; 
construcția locuinței  în cauză este înscrisă în Cartea Funciară Individuală nr.30741-C1-U2 Anina, (CF veche 
nr. 3117/2 Steierdorf) cu număr cadastral top. 1183/31/b/37...1/b/6/ap.2. 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Popa Aurel (titular de contract de închiriere a  

construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Miniș, nr.14, locuință 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 1”, locuință ce face parte din domeniul privat al Statului Român; 
construcția locuinței  în cauză este înscrisă în Cartea Funciară Individuală nr.30673-C1-U2  Anina, (CF veche 
nr. 3074/1  Steierdorf) cu număr cadastral  top. 1163/53/238...1/b/104/ap.1. 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Etveș Matilda (titular de contract de închiriere a  

construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bloc P8, parter, locuință 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 1” locuință ce face parte din domeniul privat al Statului Român 
; construcția locuinței  în cauză este înscrisă în Cartea Funciară Individuală nr. 30979-C1-U2 Anina, (CF veche 
nr. 3167/1  Steierdorf) cu număr cadastral  top. 1183/33/a...a/2/1/29/ap.1. 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către  Retezan Artimiza (titular de contract de închiriere), 

a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Poet Andrei Mureșanu, nr. 8 , 
locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 2.”; locuința în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară 
Individuală nr 30379-C1-U2  Anina, (CF veche nr. 2852/2  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 
1163/53/238/b/2...a/1/1/1/1/1/1/b/71/ap.2, locuință din domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
19. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru 

construcția locuinței individualizată sub numele de  ”apartament nr. 8”, situată în clădirea rezidențială cu 
patrusprezece apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bl. P3, etaj 
II; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în în Cartea Funciară nr.30339 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 
3162 Steierdorf ), număr cadastral  top. 1183/53/a...a/2/1/24. Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 8”, face parte din domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
20. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru 

construcția locuinței individualizată sub numele de  ”apartament nr. 1” situată în clădirea rezidențială cu două 
apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Birou Virgil, nr. 31; clădirea 
rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr 31579 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3017 Steierdorf 
), număr cadastral top. 1163/53/238...a/1/1/b/47. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 1” 
face parte din domeniul privat al Statului Român. 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
21. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru 

construcția locuinței individualizată sub numele de  ”apartament nr. 1”situată în clădirea rezidențială cu 
patrusprezece apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bl. C12, 
parter; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr. 31580 Anina  (Cartea Funciară  veche 
nr. 3152 Steierdorf ), număr cadastral top. 1183/53/a...a/2/1/14. Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 1” face parte din domeniul privat al Statului Român. 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
22. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru 

construcția locuinței individualizată sub numele de  ”apartament nr. 3”situată în clădirea rezidențială cu patru 
apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Cot CFR, nr. 2 ; clădirea rezidențială 
în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr. 30351 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3174 Steierdorf ), număr 
cadastral top. 1163/53/238...a/a/a/4. 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 pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru 

construcția locuinței individualizată sub numele de  ”apartament nr. 4”situată în clădirea rezidențială cu patru 
apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Teilor, nr. 25 ; clădirea rezidențială în 
cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr. 30222 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3257 Steierdorf ), număr 
cadastral top. 1183/31/b/37/b/1/d...1/1/1/1/40. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 4” face 
parte din domeniul privat al Statului Român; 



inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
24. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru 

construcția locuinței individualizată sub numele de  ”apartament nr. 2”situată în clădirea rezidențială cu patru 
apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Nicolae Bălcescu, nr. 16 ; clădirea 
rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară  veche nr. 3099 Steierdorf ), număr cadastral top. 
1163/53/238...1/1/1//129. 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 

25. Diverse. 
 

Domnul consilier Micicoi Gheorghe-Daniel, președinte de ședință, supune la vot ordinea de zi a 
ședinței ordinare din data de 26.05.2022, care este aprobată cu unanimitate de voturi „pentru” de către cei 
12 consilieri prezenți în sala de ședințe. 

Totodată, domnul viceprimar propune completarea ordinei de zi, după cum urmează: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor necesare asigurării din bugetul local a 
contribuției de întreținere a domnului ZAMANT PETRU în Căminul pentru Persoane Adulte și 
Vârstnice din cadrul Fundației PRO DEO – filiala Anina; 

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

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unui perimetru, în vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte 
rezultate din activități de construcții și demolări de pe raza orașului Anina, județul Caraș-Severin. 

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

Domnul consilier Micicoi Gheorghe-Daniel, supune la vot completarea ordinii de zi a ședinței ordinare 
din data de 26.05.2022, care este aprobată cu unanimitate de voturi „pentru” de către cei 12 consilieri 
prezenți în sala de ședințe. 

 
         În continuare președintele de ședință, domnul Micicoi Gheorghe-Daniel 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. 

Președintele de ședință, domnul Micicoi Gheorghe-Daniel prezintă procesele verbale ale ședinței 
extraordinare din data de 13.05.2022 și a ședinței extraordinare cu convocare de îndată din data de 
18.05.2022,  fără alte discuții supuse la vot sunt  aprobate cu unanimitate de voturi „pentru” de către cei 
12 consilieri locali prezenți în sala de ședință. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 1  de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a orașului Anina, pe anul 
2022, 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. 

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. 114 din 26.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 2  de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pe anul 2022, 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. 

 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. 115 din 26.05.2022. 

 



În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 3  de pe ordinea de zi - proiect de 
hotărâre privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al orașului 
Anina, pentru trimestrul  I al anului 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, 
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. 

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. 116 din 26.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 4  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei Motocositoare Husqvarna – 545 RXT, 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. 

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. 117 din 26.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 5  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcţii al Serviciului Local de Utilități Publice 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.  

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 se tansformă un post din contabil în referent, deoarece este nevoie de o 
persoană care să se ocupe de partea de resurse umane. 

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. 118 din 26.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 6  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre de revocare a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Anina nr.69/29.03.2022 privind aprobarea 
procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în domeniul public și privat al orașului 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 avizele comisiilor 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. 

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. 119 din 26.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 7  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre de revocare a Hotărârii Consiliului Local al orașului Anina nr.70/29.03.2022, privind aprobarea 
vânzării directe a 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 doamna MERA ANA domiciliată în orașul Anina, strada Valea Vulpilor, nr.35, 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 avizele 
comisiilor 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. 

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. 120 din 26.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 8  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre de revocare a Hotărârii Consiliului Local al orașului Anina nr.71/29.03.2022 privind aprobarea 
concesionării prin licitație publică a  imobilului teren intravilan, în suprafață de 250 mp, situat în oraș 
Anina, str.Cotul CFR,  județul Caraș-Severin, aparținând domeniului privat al orașului Anina, 
identificat în C.F. nr.30837 Anina, Nr.Cadastral 30837, 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. 

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. 121 din 26.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 9  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre de revocare a Hotărârii Consiliului Local al orașului Anina nr.72/29.03.2022 privind  aprobarea  
dezlipirii obiectivului „Pășune în intravilan și extravilan – str.Stadionului F.N.” în suprafaţă de 10.900 
mp din CF nr. 3, nr.top.1163/53/238/...1/1/1/a în vederea înscrierii în Cartea Funciară în favoarea 
orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția 363, 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. 

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. 122 din 26.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 10  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre de revocare a Hotărârii Consiliului Local al orașului Anina nr.81/29.03.2022 privind  aprobarea  
dezlipirii  obiectivului „Drum comunal Uteris-Colonia Crivina” în suprafaţă de 41.600 mp din care 
25.699 mp în intravilan și 15.901 mp în extravilan,  din CF nr.2242, nr.top.895/a/134/...1/f/3/1, în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, 
Anexa nr.4, pozițiile 126, 127, 128 și 129, 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. 

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. 123 din 26.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 11  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina, teren aflat în 
domeniul public al orașului Anina, situat în oraș Anina, zona Marghitaș, identificat în C.F.nr. 30851 
Anina, nr.cadastral 30851, având o suprafață totală de 17.930 mp, în două loturi, în vederea operării 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. 

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. 124 din 26.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 12  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina, teren aflat în 
domeniul public al orașului Anina, situat în oraș Anina, zona Marghitaș, identificat în C.F.nr. 30851 
Anina, nr.cadastral 30851, având o suprafață totală de 17.930 mp, în două loturi, în vederea operării 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. 

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. 125 din 26.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 13  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre pentru aprobarea vânzării către Cristea Virgil (titular de contract de închiriere a  construcției 
locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Mathias Hammer, nr. 34, locuință 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 2” locuință ce face parte din domeniul privat al Statului 
Român; construcția locuinței  în cauză este înscrisă în Cartea Funciară Individuală nr.31438-C1-U1 
Anina,(CF veche nr. 2840/2 Steierdorf) cu număr cadastral  top. 1163/53/238...1/b/59/ap.2, 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 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. 

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. 126 din 26.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 14  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre pentru aprobarea vânzării către Schinteie Florica (titular de contract de închiriere a  
construcției locuinței situate în în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Valea Tereziei, nr. 39,  
locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 4”, locuință ce face parte din domeniul privat al 
Statului Român; construcția locuinței  în cauză este înscrisă în Cartea Funciară Individuală nr.30999-
C1-U2  Anina, (CF veche nr. 3192/4  Steierdorf) cu număr cadastral  top.1163/53/238...a/a/a/22/ap.4, 
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 
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. 

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. 127 din 26.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 15  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre pentru aprobarea vânzării către Șestun Ovidiu Viorel (titular de contract de închiriere a  
construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Cheile Gârliștei, nr. 13, 



locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 2” locuință ce face parte din domeniul privat al 
Statului Român; construcția locuinței  în cauză este înscrisă în Cartea Funciară Individuală nr.30741-
C1-U2 Anina, (CF veche nr. 3117/2 Steierdorf) cu număr cadastral top. 1183/31/b/37...1/b/6/ap.2, 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 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. 

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. 128 din 26.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 16  de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre pentru aprobarea vânzării către Popa Aurel (titular de contract de închiriere a  construcției 
locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Miniș, nr.14, locuință individualizată sub 
numele de ”apartament nr. 1”, locuință ce face parte din domeniul privat al Statului Român; construcția 
locuinței  în cauză este înscrisă în Cartea Funciară Individuală nr.30673-C1-U2  Anina, (CF veche nr. 
3074/1  Steierdorf) cu număr cadastral  top. 1163/53/238...1/b/104/ap.1, 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 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. 

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. 129 din 26.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 17  de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre pentru aprobarea vânzării către Etveș Matilda (titular de contract de închiriere a  construcției 
locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bloc P8, parter, locuință 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 1” locuință ce face parte din domeniul privat al Statului 
Român ; construcția locuinței  în cauză este înscrisă în Cartea Funciară Individuală nr. 30979-C1-U2 
Anina, (CF veche nr. 3167/1  Steierdorf) cu număr cadastral  top. 1183/33/a...a/2/1/29/ap.1, 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 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. 

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. 130 din 26.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 18  de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre pentru aprobarea vânzării către  Retezan Artimiza (titular de contract de închiriere), a  
construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Poet Andrei Mureșanu, nr. 
8 , locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 2.”; locuința în cauză este înscrisă  în Cartea 
Funciară Individuală nr 30379-C1-U2  Anina, (CF veche nr. 2852/2  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 
1163/53/238/b/2...a/1/1/1/1/1/1/b/71/ap.2, locuință din 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 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. 

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. 131 din 26.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 19  de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru construcția 
locuinței individualizată sub numele de  ”apartament nr. 8”, situată în clădirea rezidențială cu 
patrusprezece apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Oraș Nou, 
bl. P3, etaj II; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în în Cartea Funciară nr.30339 Anina  (Cartea 
Funciară  veche nr. 3162 Steierdorf ), număr cadastral  top. 1183/53/a...a/2/1/24. Locuința individualizată 
sub numele de ”apartament nr. 8”, face parte din 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 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. 

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. 132 din 26.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 20  de pe ordinea de zi -proiect de 

hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru construcția 
locuinței individualizată sub numele de  ”apartament nr. 1” situată în clădirea rezidențială cu două 
apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Birou Virgil, nr. 31; clădirea 
rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr 31579 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3017 
Steierdorf ), număr cadastral top. 1163/53/238...a/1/1/b/47. Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 1” face parte din 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 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. 

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. 133 din 26.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 21  de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru construcția 
locuinței individualizată sub numele de  ”apartament nr. 1”situată în clădirea rezidențială cu 
patrusprezece apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bl. 
C12, parter; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr. 31580 Anina  (Cartea 
Funciară  veche nr. 3152 Steierdorf ), număr cadastral top. 1183/53/a...a/2/1/14. Locuința individualizată 
sub numele de ”apartament nr. 1” face parte din 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 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. 

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. 134 din 26.05.2022. 

 



În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 22  de pe ordinea de zi -proiect de 
hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru construcția 
locuinței individualizată sub numele de  ”apartament nr. 3”situată în clădirea rezidențială cu patru 
apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Cot CFR, nr. 2 ; clădirea 
rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr. 30351 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3174 
Steierdorf ), număr cadastral top. 1163/53/238...a/a/a/4. Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 3” face parte din 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 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. 

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. 135 din 26.05.2022. 

 
 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 23  de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru construcția 
locuinței individualizată sub numele de  ”apartament nr. 4”situată în clădirea rezidențială cu patru 
apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Teilor, nr. 25 ; clădirea 
rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr. 30222 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3257 
Steierdorf ), număr cadastral top. 1183/31/b/37/b/1/d...1/1/1/1/40. Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 4” face parte din 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 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. 

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. 136 din 26.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 24  de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru construcția 
locuinței individualizată sub numele de  ”apartament nr. 2”situată în clădirea rezidențială cu patru 
apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Nicolae Bălcescu, nr. 16 ; 
clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară  veche nr. 3099 Steierdorf ), număr 
cadastral top. 1163/53/238...1/1/1//129. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 2” face 
parte din 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 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. 

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. 137 din 26.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 1  de pe completare ordine de zi –

proiect de hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor necesare asigurării din bugetul local a 
contribuției de întreținere a domnului ZAMANT PETRU în Căminul pentru Persoane Adulte și 
Vârstnice din cadrul Fundației PRO DEO – filiala 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 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 un cetățean care nu se mai poate întreține singur, are o 
pensie, dar nu acoperă toată contribuția pentru instituționalizarea acestuia în Căminul pentru Persoane Adulte 
și Vârstnice Anina. 

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. 138 din 26.05.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, prezintă punctul 2  de pe completare ordine de zi –

proiect de hotărâre privind stabilirea unui perimetru, în vederea depozitării temporare a deșeurilor 
inerte rezultate din activități de construcții și demolări de pe raza orașului 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 
avizele comisiilor 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. 

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. 139 din 26.05.2022. 

Domnul viceprimar spune că urmare a controlului Gărzii de mediu ni s-a pus în vedere faptul că pe viitor 
cei care solicită eliberarea autorizației de construcție / demolare, trebuie să aibă întocmit un Plan al deșeurilor. 
Deșeurile rezultate din aceste activități trebuie depozitate temporar într-un loc separat pe tipuri de deșeuri. 
Persoanele interesate vor depune cerere și se va trimite mașina de gunoi, contra cost. Amenda pentru depozitarea 
necorespunzătoare a deșeurilor este foarte mare. 

La punctul 25 de pe ordinea de zi – Diverse:  
Doamna consilier Bilav Viorica spune că angajații de la SLUP ar trebui dotați cu pelerine și bocanci. 
Domnul viceprimar răspunde că au fost cumpărate, iar unii dintre angajați le-au vândut. 
Doamna consilier Bilav Viorica spune că pachetele cu alimente primite de la Uniunea Europeană ar 

trebui distribuite și persoanelor cu handicap, pentru că sunt persoane  care au venituri reduse, le-ar prinde bine 
aceste alimente. 

Domnul viceprimar spune că aceste alimente sunt distribuite pe baza unui tabel, a fost și control privind 
acest lucru, întâietate au persoanele care beneficiază de ajutor social și alocație de susținere a familiei, iar apoi 
persoanele cu handicap, așa sunt prioritățile pentru programul Programul Operațional pentru Ajutorarea 
Persoanelor Defavorizate (POAD). 

Doamna consilier Bilav Viorica spune că ar trebuie să se facă curățenie mai des în parcul din Breuner, 
pentru că vin turiștii cu trenul și văd mizeria din parc, apoi sunt persoane care stau în parc, beau, fac mizerie și 
gălăgie. 

Domnul viceprimar spune că sunt persoane care trebuie să facă curățenie în parc, iar dacă se mai observă 
mizerie să sune la primărie. Referitor la cetățenii care stau și beau în parc sau în fața magazinelor, zilele trecute 
a fost convocat și Comitetul Local pentru Situații de Urgență, ca urmare a evenimetelor violente care au fost în 
oraș, la această ședință au fos prezenți și reprezentanții poliției orașului și a jandarmeriei. S-au făcut promisiuni 
că vor fi mai multe patrule de poliție în oraș, în special în zona centru și Breuner. 

Întrucât alte întrebări, interpelări şi probleme de analizat nu mai sunt, iar punctele înscrise pe ordinea de 
zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă mulțumește consilierilor pentru participarea la ședință și declară 
închise lucrările şedinţei ordinare din data de 26.05.2022.  

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în exemplar unic. 
 
                                                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
                                     Consilier Gheorghe –Daniel MICICOI 
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                                                                                     p. Secretar general al orașului Anina 

                                                                                       Marcela NIȚICĂ 
 


