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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
Nr.10.298 / 27.10.2021 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi  27.10.2021, 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.10.088/ 
21.10.2021 şi a Dispoziţiei nr.349 din 21.10.2021, conform art. 133, alin. (1) și art.134, alin.(1), lit.a), 
alin.(3), lit.a) și art.163, alin.1) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, a fost adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare pe site-ul U.A.T. Anina.  
 Convocarea consilierilor locali s-a făcut telefonic și prin e-mail. 
  În invitaţie au fost specificate data, ora, locul desfăşurării, precum şi proiectul ordinii de zi propus a 
se discuta, conform prevederilor legale.  
  La şedinţa de astăzi sunt prezenţi în sala de ședințe 14 consilieri locali, un consilier local lipsește 
motivat și anume domnul Ungureanu Dorinel, 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 - 
   15. WALDKOHR ALIN-NICOLAE  Prezent 

 

Sunt întrunite astfel prevederile art. 137 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, fiind prezenţi 14 consilieri locali în funcţie, din 
numărul total de 15 consilieri, şedinţa fiind legal constituită. 

Domnul viceprimar mulțumește consilierilor locali pentru prezența la ședința ordinară. 
Domnul Neicu Gheorghe preia conducerea lucrărilor ședinței și declară ședința ordinară a consiliului 

local, deschisă. 
Domnul Neicu Gheorghe prezintă consiliului local, proiectul ordinii de zi a şedinţei, care este aprobat cu 

unanimitate de voturi „pentru”, 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 conturilor de încheiere a exerciţiului bugetar aferente 
trimestrul III al anului 2021; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiţii “Reabilitare / modernizare reţea de drumuri în Anina – jud Caraş - Severin ”. 
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inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiţii “Reabilitarea / modernizarea  reţelei de străzi urbane în Anina – jud Caraş - 
Severin”; 

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

5. Proiect de hotărâre privind acordul finanţării unor lucrări privind rețeaua de apă și canalizare pe 
domeniul public din orașul Anina, din Fondul de Înlocuire, Întreţinere şi Dezvoltare (IID) ; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de elaborare a Registrului Local al 

Spațiilor Verzi din Orașul Anina, județul Caraș-Severin; 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    

7. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a  unei cantități de 4 mc lemn de foc, pentru 
încălzirea locuinței, în perioada de iarnă 2021-2022, doamnei BRAȚAN FLOAREA văduvă de veteran 
de război din orașul Anina, județul Caraș-Severin; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării fondurilor necesare achiziţionării unui 
autovehicul funerar necesar pentru desfășurarea activității Serviciului Local de Utilități Publice Anina; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei de închiriere a spaţiului din incinta 
clădirii „Centrului de Afaceri Anina”, închiriat de  BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL „ CAHNIŢĂ 
CORNELIA ELENA”, pentru perioada octombrie 2021 – aprilie 2022; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării obiectului de activitate a Cantinei de Ajutor 

Social aflată în subordinea  Direcției de Asistență Socială a orașului Anina; 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comitetului de securitate şi 
sănătate în muncă de la nivelul U.A.T. Oraș Anina; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
12. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandat special domnului viceprimar al orașului Anina, 
reprezentant în AGA ADI INTERCOM DEȘEURI de a vota documentația de atribuire a serviciului de 
colectare și transport deșeuri municipale zona 1 Reșița – orașul Anina, a atribuirii serviciului de 
colectare și transport a deșeurilor municipale prin licitație publică, armonizată cu prevederile O.U.G. 
92/2021 privind regimul deșeurilor ; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
13. Proiect de hotărâre privind acordul prealabil pentru achiziționarea de către Orașul Anina, a unui 

teren intravilan și a construcțiilor aferente, în suprafață de 52.197 mp, situat în orașul Anina, strada 
Ponor, nr.1, nr.Cadastral 297, nr.Top 895/a/134...5/1/6/1/f/3/2; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul 

forestier proprietate publică a UAT Oraș Anina; 
      inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    

15. 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    
16. 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                
17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Andrei Mureșanu”, în 

suprafaţă de 4369 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 46; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Cloșca”, în suprafaţă de 1337 

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 51; 



3 
 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Mathias Hammer”, în 

suprafaţă de 2860 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 85; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Mihail Sadoveanu”, în 
suprafaţă de 6757 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 89; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Minerului”, în suprafaţă de 

4766 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 87; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Nicolae Bălcescu”, în 
suprafaţă de 2123 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 91; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Oltului”, în suprafaţă de 

5873 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 92; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Râului”, în suprafaţă de 1921 

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 98; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
25. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Virgil Birou”, în suprafaţă de 

6262 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 111; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
26. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „ Teren extravilan – Zona Puțul V”, 

în suprafaţă de 21033 mp 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, poziția 
341; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren 

intravilan, în suprafață de 42 mp, aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, 
strada Dealul Frumos, F.N.cuprins în C.F. nr. 32502 Anina, nr. cadastral 32502 şi a preţului de vânzare 
al acestuia; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren 

intravilan, în suprafață de 464 mp, aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina 
strada Drum Nou, F.N., cuprins în C.F. nr. 32506 Anina, nr. topografic 895/a/134/1/117/b şi a preţului 
de vânzare al acestuia; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren 

intravilan, în suprafață de 468 mp, aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina 
strada Pădurii, F.N., cuprins în C.F. nr. 32490 Anina, nr. topografic 1163/53/238/.../2/b/1/40 şi a 
preţului de vânzare al acestuia; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren 
extravilan, în suprafață de 1356 mp, aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, 
zona Oraș Nou – Izvarna, cuprins în C.F. nr. 32517 Anina, nr. Cadastral 32517 şi a preţului de vânzare 
al acestuia; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
31. Proiect de hotărâre privind corectare eroare materială privind numărul de apartamente prezentat 

eronat la poziția 33 din Inventarul Fondului Locativ proprietate privată a Statului Român localizat pe 
teritoriul administrativ al  UAT Oraș Anina, inventar reprimit în administrare ( de la SC Gostrans SA – 
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în faliment ) prin Procesul Verbal din 19 iulie 2013, corectarea are ca scop modificarea numărului total 
de apartamente al clădirii rezidențial din Orașul Anina, județul Caraș-Severin,  strada Cheile Gârliștei, 
nr. 58; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
32. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru construcția locuinței individualizată sub numele de ”apartament nr. 108”, situată în clădirea 
rezidențială cu șasezeci apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada 
Aleea Pinilor, bloc G2; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr 30276  Anina, 
(CF veche nr. 3156  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1183/53/a/1/a...a/2/1/18. Locuința 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 108” face parte din domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
33. 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 patrusprezece apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, 
strada Oraș Nou, bloc. C8 ; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr 30771  
Anina, (C.F. veche nr. 3148 Steierdorf) cu număr cadastral  top. 1183/33/a/1/a....a/2/1/10. 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    
34. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru construcția locuinței individualizată sub numele de ”apartament nr. 10”, situată în clădirea 
rezidențială cu zece apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Aleea 
Pinilor, bloc C2; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr 31318  Anina, (CF 
veche nr. 3142  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1183/53/a/1/a...a/2/1/4. Locuința individualizată 
sub numele de ”apartament nr. 10” face parte din domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
35. 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 două apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Cloșca, 
nr. 26; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară veche nr. 3356  Steierdorf  cu 
număr cadastral  top. 1163/53/238.../b/4/1/58. 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    
36. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru construcția locuinței individualizată sub numele de ”apartament nr. 9”, situată în clădirea 
rezidențială cu patrusprezece apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, 
strada Oraș Nou, bloc C8; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr. 30771  
Anina, (C.F. veche nr. 3148 Steierdorf) cu număr cadastral  top. 1183/33/a/1.a....a/2/1/10. Locuința 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 9” face parte din domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
37. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Ciocan Dorina, (titulară de contract de 
închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Teilor, nr. 27, 
apartament nr. 3, locuința ce se vinde fiind înscrisă în Cartea Funciară Individuală cu  30309-C1-U4 
Anina, (C.F.  veche nr. 3258/3  Steierdorf ) cu număr cadastral top. 1183/31/b/37...1/1/41/ap.3., 
locuință din domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
38. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Țurcan Artimiza, (titulară de contract de 
închiriere), a construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Horia, nr. 10, 
apartament nr. 2, locuința ce se vinde fiind înscrisă în Cartea Funciară Individuală 31392-C1-U1  
Anina, (C.F. veche nr. 3307/2  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1163/53/238...4/1/7/ap. 2. locuință 
din domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
39. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Netedu Neculai (titular de contract de 
închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Oraș Nou, bl. 
P2, etaj I, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 3.”; locuința în cauză este înscrisă  în 
Cartea Funciară Individuală cu  nr.30125-C1-U8 Anina, (C.F.  veche nr. 3161/3  Steierdorf ) cu număr 
cadastral top. 1183/33/a...a/2/1/23/ap.3., locuință din domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
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40. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Haydo Ion - Benone (titular de contract de 
închiriere), a construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bl. 
P1, etaj IV, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 12.”; locuința în cauză este înscrisă  
în Cartea Funciară Individuală cu nr. 30428-C1-U6 Anina, (C.F.  veche nr. 3160/12  Steierdorf ) cu 
număr cadastral top. 1183/33/a/1/a...a/2/1/22/ap.12, locuință din domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
41. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Vrânceanu Viorel (titular de contract de 
închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bl. 
P5, etaj III, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 11.”; locuința în cauză este înscrisă  
în Cartea Funciară Individuală cu  nr 31002-C1-U3 Anina, (C.F.  veche nr. 3164/11  Steierdorf ) cu 
număr cadastral top. 1183/33/a/1/a...a/2/1/26/ap.11, locuință din domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
42. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Chiș Cătălin-Dorel, (titular de contract de 
închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Aleea Pinilor, 
bl. G2, apartament nr. 409, locuința ce se vinde fiind înscrisă în Cartea Funciară Individuală nr. 30276 
– C1 – U13 Anina, (CF Colectivă veche  nr. 3156 Steierdorf), număr cadastral top. 
1183/53/a...a/2/1/18/ap.409, locuință din domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
43. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Țăndurel Maria (titulară de contract de 
închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bl. 
P5, etaj III, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 9.”; locuința în cauză este înscrisă  
în Cartea Funciară Individuală cu  nr 31002-C1-U4 Anina, (C.F.  veche nr. 3164/9  Steierdorf ) cu 
număr cadastral top.1183/33/a/1/a...a/2/1/26/ap.9, locuință din domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
44. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al 
orașului Anina din lunile: Noiembrie, Decembrie anul 2021, Ianuarie anul 2022; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
45. Diverse. 
 
Domnul Neicu Gheorghe, președinte de ședință, prezintă procesul verbal al ședinței ordinare din data 

de 23.09.2021. Dânsul întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul. 
Fără alte discuții supus la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 23.09.2021, este aprobat 

cu unanimitate de voturi „pentru” . 
În continuare președintele de ședință, domnul Neicu Gheorghe 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 15 de pe ordinea de zi, fiind în conflict de 
interese. 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, 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 viceprimar spune că s-au primit bani în urma rectificării și mai sunt sumele care nu au fost 
cheltuite la unele capitole. 
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Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 235 din 27.10.2021 . 
 

Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi - proiect 
de hotărâre privind aprobarea conturilor de încheiere a exerciţiului bugetar aferente trimestrul III 
al anului 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 viceprimar spune că, contul de execuție se supune aprobării consiliului local trimestrial. 
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. 236 din 27.10.2021 . 
 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul 
de investiţii “Reabilitare / modernizare reţea de drumuri în Anina – jud Caraş - Severin ”, prezintă 
actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de 
specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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 ia cuvântul și spune că s-a solicitat finanțare prin Programul Național de 
Investiții Anghel Saligny, pentru reabilitarea a 20 de străzi, deoarece sunt multe străzi s-a luat în calcul ca 
într-o primă fază să fie reabilitate străzile cele mai deteriorate, iar mai apoi și restul de străzi solicitate. 

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. 237 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul 
de investiţii “Reabilitarea / modernizarea  reţelei de străzi urbane în Anina – jud Caraş - Severin”, 
prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de 
specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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 președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi.                    
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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. 238 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind acordul finanţării unor lucrări privind rețeaua de apă și canalizare pe domeniul 
public din orașul Anina, din Fondul de Înlocuire, Întreţinere şi Dezvoltare (IID) , prezintă actele ce 
însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului Buget, Finanțe, Contabilitate 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 ia cuvântul și spune că este vorba despre finanţarea unor lucrări privind rețeaua 
de apă și canalizare pe domeniul public al orașului, sunt trei lucrări, pentru care se solicită finanțare din 
Fondul de Înlocuire, Întreţinere şi Dezvoltare, constituit de către S.C. Aquacaraș S.A. 

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. 239 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de elaborare a Registrului Local al Spațiilor 
Verzi din Orașul Anina, județul Caraș-Severin, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului Mediu și 
Protecția Muncii, 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 fiecare localitate are obligația de a întocmi acest Registru al spațiilor 
verzi, ca urmare a controlului Gărzii de mediu, ne-au pus în vedere ca până la sfârșitul anului să fie 
întocmit Registrul Local al Spațiilor Verzi, altfel suntem pasibili de amendă. În urma prospectării pieței, 
întocmirea unui astfel de registru ar costa în jur de 40.000 de lei. 

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

Domnul consilier Roșian Lavinius-Ion spune că trebuie avut grijă ce se cuprinde în Registrul Local al 
Spațiilor Verzi, ca mai apoi să nu fie probleme. 

 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. 240 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a  unei cantități de 4 mc lemn de foc, pentru încălzirea 
locuinței, în perioada de iarnă 2021-2022, doamnei BRAȚAN FLOAREA văduvă de veteran de 
război 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 primar și avizele comisiilor de specialitate.  

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

Domnul viceprimar spune că doamna Brațan Floarea nu va primi lemne, ci echivalentul în lei, a 4 mc 
de lemne, dânsa a depus mai târziu cererea privind acordarea acestui drept. 

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. 241 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind aprobarea suplimentării fondurilor necesare achiziţionării unui autovehicul 
funerar necesar pentru desfășurarea activității Serviciului Local de Utilități Publice Anina, prezintă 
actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de 
specialitate al compartimentului Buget, Finanțe, Contabilitate 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 prin H.C.L. nr.40/2021 s-a aprobat achiziţionarea unui autovehicul 
funerar, necesar pentru desfășurarea activității Serviciului Local de Utilități Publice ( S.L.U.P.), dar în 
urma prospectării pieței s-a constatat că suma nu este suficientă pentru cumpărarea unui astfel de 
autovehicul. 

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

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu  9 voturi „pentru”, 3 „abțineri”( 
domnul Andronescu Tudor-Ovidiu, doamna Burlui Natalia-Aneta și domnul Waldkohr Alin-Nicolae) și 2 voturi 
„împotrivă” ( doamna Bilav Viorica și domnul Roșian Lavinius-Ion), adoptându-se în acest sens 
Hotărârea Consiliului Local nr. 242 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei de închiriere a spaţiului din incinta clădirii 
„Centrului de Afaceri Anina”, închiriat de  BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL „ CAHNIŢĂ 
CORNELIA ELENA”, pentru perioada octombrie 2021 – aprilie 2022, prezintă actele ce însoțesc 
proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
Compartimentului Buget, Finanțe, Contabilitate și avizul comisiei de specialitate.  

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

Domnul viceprimar spune că în fiecare an s-a dat această scutire de chirie, doamnei notar. 
Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 

ordinea de zi.                    
Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu  13 voturi „pentru” și 1 

„abținere”(doamna Bilav Viorica), adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 
27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind aprobarea completării obiectului de activitate a Cantinei de Ajutor Social aflată 
în subordinea  Direcției de Asistență Socială a orașului Anina, prezintă actele ce însoțesc proiectul de 
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hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului și raportul de specialitate al compartimentului de 
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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, actualul cod CAEN, după care funcționează Cantina de Ajutor Social a 
orașului Anina, nu permite vânzarea unor porții de hrană. Au fost primite solicitări și din partea Asociației 
IL GIOCATTOLO, care implementează proiectul „ SUPER SUPort Educațional și de Remediere pentru elevii 
aparținând grupurilor vulnerabile ID 139682, pentru furnizarea de hrană contra cost de la Cantina de Ajutor Social a 
orașului Anina, pentru un număr de 20 de copiii proveniți din familii vulnerabile, din acest motiv se impune 
completarea obiectului de activitate al Cantinei de Ajutor Social, subordonată Direcției de Asistență Socială. 

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

Doamna Bilav Viorica întreabă, dacă meniul va fi același? 
Domnul viceprimar spune că meniul se aprobă săptămânal. 
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. 244 din 27.10.2021 . 
 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comitetului de securitate şi sănătate în 
muncă de la nivelul U.A.T. Oraș Anina, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
referatul de aprobare al inițiatorului și raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului 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 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. 245 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind acordarea de mandat special domnului viceprimar al orașului Anina, 
reprezentant în AGA ADI INTERCOM DEȘEURI de a vota documentația de atribuire a serviciului 
de colectare și transport deșeuri municipale zona 1 Reșița – orașul Anina, a atribuirii serviciului de 
colectare și transport a deșeurilor municipale prin licitație publică, armonizată cu prevederile 
O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor , prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului 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 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. 246 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind acordul prealabil pentru achiziționarea de către Orașul Anina, a unui teren 
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intravilan și a construcțiilor aferente, în suprafață de 52.197 mp, situat în orașul Anina, strada 
Ponor, nr.1, nr.Cadastral 297, nr.Top 895/a/134...5/1/6/1/f/3/2, prezintă actele ce însoțesc proiectul de 
hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de 
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și avizele comisiilor de specialitate. 

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

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

Domnul viceprimar spune că este vorba despre platforma de la Ponor, am primit o adresă de la 
lichidator, prin care ne aduce la cunoștință că se scoate la licitație publică ansamblul de la Ponor. Prețul 
este unul convenabil și poate se mai poate negocia sau compensa cu datoriile care sunt la bugetul local. 

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. 247 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică a UAT Oraș Anina, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului și avizele comisiilor de specialitate. 

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

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

Domnul viceprimar ia cuvântul și spune că se dorește aprobarea pentru valorificarea masei lemnoase 
din fondul forestier proprietate publică a orașului Anina, prețul minim de pornire al licitației este de 220 de 
lei/mc. Licitația publică va fi organizată de catre Direcțai Silvică Caraș-Severin, iar sumele rezultate din 
această licitație vor intra în bugetul local.  

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

Domnul Waldkohr Alin-Nicolae întreabă, de ce nu se vinde lemn și către populație? dânsul a văzut la 
alte primării că fac acest lucru.       

Domnul viceprimar spune că, nu avem voie să-l exploatăm noi, anul trecut pentru instituție lemnul 
pentru a putea fi scos la drum a costat 60 lei/mc, pentru a putea fi comercializat este o întreagă procedură. 

Domnul Waldkohr Alin-Nicolae spune că lemnul pentru populație este foarte scump iar dacă vrei să 
cumperi de la  depozitul Ocolului Silvic Anina, spune că nu are lemn de vânzare, iar la alte persoane se 
vinde cu camioneta. 

Domnul viceprimar spune că se poate face reclamație la Ocolul Silvic. 
Doamna Bilav Viorica spune că, ar trebui ca prețul de pornire al licitației să fie mai mare. 
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. 248 din 27.10.2021 . 
 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 15 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 
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compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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 spune că, este vorba despre o grădină de pe strada Victoriei, dânsul propune să 
fie dezmembrată. 

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

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 voturi „pentru”, 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. 250 din 27.10.2021 . 

 
 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 16 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 specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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. 250 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 17 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Andrei Mureșanu”, în suprafaţă de 
4369 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 46, prezintă 
actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de 
specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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. 251 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 18 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Cloșca”, în suprafaţă de 1337 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 51, referatul de aprobare al 
inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului și avizul comisiei de specialitate. 
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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. 252 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 19 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Mathias Hammer”, în suprafaţă de 
2860 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 85, prezintă 
actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de 
specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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. 253 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 20 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Mihail Sadoveanu”, în suprafaţă de 
6757 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 89, prezintă 
actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de 
specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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. 254 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 21 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Minerului”, în suprafaţă de 4766 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 87, prezintă actele ce 
însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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. 255 din 27.10.2021 . 
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Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 22 de pe ordinea de zi - proiect 
de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Nicolae Bălcescu”, în suprafaţă de 
2123 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 91, prezintă 
actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de 
specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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. 256 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 23 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Oltului”, în suprafaţă de 5873 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 92, prezintă actele ce însoțesc 
proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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. 257 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 24 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Râului”, în suprafaţă de 1921 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 98, prezintă actele ce însoțesc 
proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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. 258 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 25 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Virgil Birou”, în suprafaţă de 6262 
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 111, prezintă actele ce 
însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și avizul comisiei de 
specialitate. 
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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. 259 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 26 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „ Teren extravilan – Zona Puțul V”, în 
suprafaţă de 21033 mp 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, poziția 
341, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, 
raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului 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. 260 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 27 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren intravilan, în 
suprafață de 42 mp, aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, strada 
Dealul Frumos, F.N.cuprins în C.F. nr. 32502 Anina, nr. cadastral 32502 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 specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului și avizele comisiilor de specialitate. 

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

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

Domnul viceprimar ia cuvântul și spune că, domnul Runcan Gheorghe dorește să-și construiască un 
garaj pe acest teren. Terenul va fi scos la licitație publică așa cum prevede legislația în vigoare. 

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. 261 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 28 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren intravilan, în 
suprafață de 464 mp, aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina strada 
Drum Nou, F.N., cuprins în C.F. nr. 32506 Anina, nr. topografic 895/a/134/1/117/b 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 specialitate din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului și avizele comisiilor de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 
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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 ia cuvântul și spune că un cetățean dorește să cumpere acest teren, dânsul și până 
acul l-a îngrijit și igienizat. Dorește să planteze pomi fructiferi și să-și amplaseze niște stupi de albine. 

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. 262 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 29 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren intravilan, în 
suprafață de 468 mp, aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina strada 
Pădurii, F.N., cuprins în C.F. nr. 32490 Anina, nr. topografic 1163/53/238/.../2/b/1/40 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 specialitate din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului și avizele comisiilor de specialitate. 

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

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

Domnul viceprimar ia cuvântul și spune că, domnul Mălai Mare Cesar-Marius dorește să-și deschidă 
un service auto cu vopsitorie pentru mașini și pentru acest lucru are nevoie de o suprafață mai mare de 
teren. 

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. 263 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 30 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren extravilan, în 
suprafață de 1356 mp, aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, zona Oraș 
Nou – Izvarna, cuprins în C.F. nr. 32517 Anina, nr. Cadastral 32517 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 specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului și avizele comisiilor de specialitate. 

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

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

Domnul viceprimar ia cuvântul și spune că acest teren dorește să- l cumpere un cioban, care are o 
stână în zona Oraș Nou, terenul îi este necesar pentru o platformă de depozitare a gunoiului de la animale. 

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

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 voturi „pentru” și 1 vot 
„împotrivă”( doamna Bilav Viorica),  adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 264 din 
27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 31 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind corectare eroare materială privind numărul de apartamente prezentat eronat la 
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poziția 33 din Inventarul Fondului Locativ proprietate privată a Statului Român localizat pe 
teritoriul administrativ al  UAT Oraș Anina, inventar reprimit în administrare ( de la SC Gostrans 
SA – în faliment ) prin Procesul Verbal din 19 iulie 2013, corectarea are ca scop modificarea 
numărului total de apartamente al clădirii rezidențial din Orașul Anina, județul Caraș-Severin,  
strada Cheile Gârliștei, nr. 58, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de 
aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului și avizule 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. 265 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 32 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. 108”, situată în clădirea 
rezidențială cu șasezeci apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada 
Aleea Pinilor, bloc G2; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr 30276  
Anina, (CF veche nr. 3156  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1183/53/a/1/a...a/2/1/18. Locuința 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 108” 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 specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului și avizule 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. 266 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 33 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 patrusprezece apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, 
strada Oraș Nou, bloc. C8 ; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr 30771  
Anina, (C.F. veche nr. 3148 Steierdorf) cu număr cadastral  top. 1183/33/a/1/a....a/2/1/10. 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 specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și avizule 
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. 267 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 34 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. 10”, situată în clădirea 
rezidențială cu zece apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada 
Aleea Pinilor, bloc C2; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr 31318  
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Anina, (CF veche nr. 3142  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1183/53/a/1/a...a/2/1/4. Locuința 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 10” 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 specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului și avizule 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. 268 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 35 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 două apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada 
Cloșca, nr. 26; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară veche nr. 3356  
Steierdorf  cu număr cadastral  top. 1163/53/238.../b/4/1/58. 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 specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și avizule 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. 269 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 36 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. 9”, situată în clădirea 
rezidențială cu patrusprezece apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, 
strada Oraș Nou, bloc C8; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr. 30771  
Anina, (C.F. veche nr. 3148 Steierdorf) cu număr cadastral  top. 1183/33/a/1.a....a/2/1/10. Locuința 
individualizată sub numele de ”apartament nr. 9” 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 specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și avizule 
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. 270 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 37 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Ciocan Dorina, (titulară de contract de închiriere), a  
construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Teilor, nr. 27, 
apartament nr. 3, locuința ce se vinde fiind înscrisă în Cartea Funciară Individuală cu  30309-C1-U4 
Anina, (C.F.  veche nr. 3258/3  Steierdorf ) cu număr cadastral top. 1183/31/b/37...1/1/41/ap.3., 
locuință din domeniul privat al Statului Român, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre 



18 
 

respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de specialitate 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului și avizele comisiilor de specialitate. 

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

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

Domnul 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. 271 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 38 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Țurcan Artimiza, (titulară de contract de închiriere), a 
construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Horia, nr. 10, 
apartament nr. 2, locuința ce se vinde fiind înscrisă în Cartea Funciară Individuală 31392-C1-U1  
Anina, (C.F. veche nr. 3307/2  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1163/53/238...4/1/7/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 specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului și avizele comisiilor de specialitate. 

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

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

Domnul 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. 272 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 39 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Netedu Neculai (titular de contract de închiriere), a  
construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Oraș Nou, bl. P2, etaj I, 
locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 3.”; locuința în cauză este înscrisă  în Cartea 
Funciară Individuală cu  nr.30125-C1-U8 Anina, (C.F.  veche nr. 3161/3  Steierdorf ) cu număr 
cadastral top. 1183/33/a...a/2/1/23/ap.3., 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 specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și avizele 
comisiilor de specialitate. 

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

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

Domnul 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. 273 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 40 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Haydo Ion - Benone (titular de contract de închiriere), a 
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construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bl. P1, etaj 
IV, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 12.”; locuința în cauză este înscrisă  în 
Cartea Funciară Individuală cu nr. 30428-C1-U6 Anina, (C.F.  veche nr. 3160/12  Steierdorf ) cu 
număr cadastral top. 1183/33/a/1/a...a/2/1/22/ap.12, 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 specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și avizele 
comisiilor de specialitate. 

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

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

Domnul 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. 274 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 41 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Vrânceanu Viorel (titular de contract de închiriere), a  
construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bl. P5, etaj 
III, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 11.”; locuința în cauză este înscrisă  în 
Cartea Funciară Individuală cu  nr 31002-C1-U3 Anina, (C.F.  veche nr. 3164/11  Steierdorf ) cu 
număr cadastral top. 1183/33/a/1/a...a/2/1/26/ap.11, 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 specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și avizele 
comisiilor de specialitate. 

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

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

Domnul 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. 275 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 42 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Chiș Cătălin-Dorel, (titular de contract de închiriere), a  
construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Aleea Pinilor, bl. G2, 
apartament nr. 409, locuința ce se vinde fiind înscrisă în Cartea Funciară Individuală nr. 30276 – C1 
– U13 Anina, (CF Colectivă veche  nr. 3156 Steierdorf), număr cadastral top. 
1183/53/a...a/2/1/18/ap.409, 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 specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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. 
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Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu  unanimitate de voturi 
„pentru”,  adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 276 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 43 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Țăndurel Maria (titulară de contract de închiriere), a  
construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bl. P5, etaj 
III, locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 9.”; locuința în cauză este înscrisă  în 
Cartea Funciară Individuală cu  nr 31002-C1-U4 Anina, (C.F.  veche nr. 3164/9  Steierdorf ) cu 
număr cadastral top.1183/33/a/1/a...a/2/1/26/ap.9, 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 specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și avizele 
comisiilor de specialitate. 

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

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

Domnul 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. 277 din 27.10.2021 . 

 
Domnul președinte de ședință, Neicu Gheorghe, prezintă punctul 44 de pe ordinea de zi - proiect 

de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al orașului 
Anina din lunile: Noiembrie, Decembrie anul 2021, Ianuarie anul 2022, prezintă actele ce însoțesc 
proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și avizele comisiilor de 
specialitate. 

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

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

Domnul Roșian Lavinius-Ion propune pentru președinte de ședință pe următoarele trei luni, pe 
domnul Andronescu Tudor-Ovidiu. 

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. 278 din 27.10.2021 . 

 
Punctul 45 de pe ordinea de zi  - Diverse  
 
Domnul consilier Andronescu Tudor-Ovidiu dorește să ia cuvântul în numele Comitetului de 

părinți constituit la nivelul Liceului Mathias Hammer, dânsul spune că datorită faptului că au fost raportate 
acte de violență la scoală, ar trebui ca în timpul pauzelor, primăria să trimită un politist local pentru a fi 
prezent în curtea școlii. 

Domnul viceprimar spune că în acest moment avem angajați doi polițiști locali, iar unul trebuie să fie 
în timpul orelor de program la intrarea în primărie. Dânsul mai spune că școala ar trebui să asigure paza în 
cadrul instituției. 

Domnul consilier Micicoi Gheorghe spune că ar fi bine ca măcar în timpul pauzei mari să fie prezent 
un politist local la școală, pentru a mai potoli ieșirile violente ale unor elevi. 

Domnul Andronescu Tudor-Ovidiu spune că, a fost sesizată și Poliția orașului Anina, dar care nu a 
luat măsuri, spunând că de aceste probleme trebuie să se ocupe conducerea unității. Dânsul mai spune că, 
cunoaște familii care din cauza actelor de violență asupra copiilor acestora și-au mutat elevii la Școala din 
Steierdorf. 
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Domnul viceprimar spune că atunci când se vor începe cursurile, în timpul pauzelor, va trimite un 
polițist local. 

Domnul viceprimar dorește să- l întrebe pe domnul consilier Andronescu Tudor-Ovidiu ce vrut să 
spună cu un mesaj postat pe facebook, privind incendiul de la Clubul din Sigismund? 

Domnul consilier Andronescu Tudor Ovidiu spune că, de ce tocmai când a fost pus ipotecă acest 
imobil în contul unor datorii, a fost incendiat. 

Domnul vicepimar răspunde că, ce interes ar fi avut primăria ca acest imobil să fie distrus printr-un 
incendiu, din contră este o pierdere. Datoria la ANAF, pentru care a fost pus ipotecă acest imobil a fost 
plătită și dacă nu ar fi fost achitată ar fi trebuit pus un alt imobil ipotecă. Se cunoaște faptul că în acel Club 
se adunau seara tineri din zonă și mai făceau focul. De mai multe ori, focul a fost stins de către localnici. 

Domnul Roșian Lavinius-Ion spune că poliția orașului ar fi trebuit să patruleze pe acolo, în special 
seara, nu a fost necunoscut faptul că tinerii se strângeau acolo și făceau focul. 

Domnul viceprimar spune că s-a făcut reclamație la poliția orașului pentru a ancheta ce s-a întâmplat. 
 Întrucât alte întrebări, interpelări şi probleme de analizat nu mai sunt, iar punctele înscrise pe ordinea 

de zi au fost discutate, preşedintele de şedinţă mulțumește consilierilor pentru participarea la ședință și 
declară închise lucrările şedinţei ordinare din data de 27.10.2021.  

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

                                   Consilier Gheorghe NEICU                                             
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  Întocmit, 
                                                                                        p. Secretar general al orașului Anina 
                                                                                                       Marcela NIȚICĂ 
 

 


