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JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
Nr.  988/28.01.2021 
 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi  28.01.2021, ora 1400 în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Anina 

 Şedinţa a fost convocată de domnul primar Gheorghe Românu în baza invitaţiei scrise  
nr. 726 din 22.01.2021 şi a Dispoziţiei nr. 16 din 22.01.2021, conform art. 133, alin. (1) din 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modicäficärile si completärile ulterioare, a fost 
adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare pe site-ul U.A.T. Anina.  

 Convocarea consilierilor locali s-a făcut telefonic și prin e-mail. 

  În invitaţie au fost specificate data, ora, locul desfăşurării, precum şi proiectul ordinii de zi 
propus a se discuta, conform prevederilor legale. Lucrările şedinţei sunt publice, respectându-se astfel 
prevederile art.138, alin (1) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modicäficärile si 
completärile ulterioare.  
  La şedinţa de astăzi sunt prezenţi în sala de ședințe 15 consilieri locali, din numărul total de 
15 consilieri, care compun Consiliul Local al oraşului Anina. 

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

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

 

Sunt întrunite astfel prevederile art. 137 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, fiind prezenţi 15 consilieri locali în funcţie, 
şedinţa fiind legal constituită. 

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

1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Oraşului 
Anina,domnului  inginer NICOLA ALEXANDRU; 

2. Proiect de hotărâreprivind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Oraşului 
Anina,domnului  doctor RAMBU NICOLAE; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul IV, anul 2020; 
 



4. Proiect de hotărâre privind aprobare utilizare sume în anul 2021 din excedentul anilor 
precedenti; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor obiecte de inventar și mijloace fixe 
devenite disponibile, aflate în domeniul privat al orașului Anina; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unui Proiect Tehnic pentru racordarea 
gospodăriilor la rețeaua centralizată de canalizare pe străzile Colonia 2, Colonia 3 și Dealul Frumos 
din orașul Anina, județul caraș-Severin; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei Autoutilitare marca 
VOLKSWAGEN T4,  necesară pentru deservirea U.A.T. Anina; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei electropompe complet echipate 
pentru alimentarea cu apă potabilă a cartierului Brădet din Anina; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui microbuz de persoane pentru 
transportul public local; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Anina, pentru anul şcolar 2021-2022; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unui sprijin financiar lunar ASOCIAŢIEI „ IL 
GIOCATTOLO” în vederea oferirii de servicii educaționale pentru copii și pentru tinerii 
defavorizați din orașul Anina; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii taxei de închiriere a Sălii de Sport Anina, 
pentru anul 2021, privind desfășurarea activității echipei de fotbal „ACS VIITORUL ANINA 2014” 
pe timpul iernii sau a timpului nefavorabil; 

13. Proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei autovehiculelor pe unele străzi de pe 
raza oraşului Anina; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Minimal de Lucrări pe anul 2021 finanţat 
din bugetul local şi din alte surse; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de Activităţi Cultural - Educativ – 
Sportive,care se vor desfăşura în anul 2021; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 
2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore, apte de muncă 
din familiile beneficiare de ajutor social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și  a muncilor neremunerate în 
folosul comunităţii; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata chiriilor locuinţelor sociale, pentru 
familiile beneficiare de ajutor social de pe raza oraşului Anina, pe anul 2021; 

18. Proiect de hotărâreprivind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții al 
Direcției de Asistență Socială; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii domnului BADEA IOAN,  Director al ”Clubul  
Sportiv  Orășenesc Anina”, persoană juridică de drept public, în subordinea consiliului local; 

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

21. Proiect de hotărâre privind stabilirea perimetrului de îngropare a cadavrelor de animale; 
22. Proiect de hotarâre privind acceptarea ofertei de donație  a imobilului situat în orașul Anina, 

str.Republicii, nr.38, sc.3, parter, ap.2, în suprafață de 343 mp, identificat în C.F. nr.31619-C1-U2, 
Nr. Cadastral 31619-C1-U2, de la  firma CC CRISTCO SRL, prin compensare cu creanţele 
rezultate din impozitul pe imobil; 

23. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Anina a 
suprafețelor de teren de 2.840 mp și 1.173 mp din intravilanul și extravilanul oraşului Anina, situate 
în str.Colonia II, nr.37, identificate în C.F.nr.84 Steierdorf, nr. Top 104, respectiv în C.F. nr.31031, 
nr.Top 91 Steierdorf, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren pășune 
extravilan, în suprafaţă de 10.772 mp, situat în orașul Anina, zona Crivina, cuprins în C.F.nr. 31885 
Anina, nr. Cadastral 31885 din domeniul privat al orașului Anina; 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren pășune 
intravilan și extravilan, în suprafaţă de 23.000 mp, situat în orașul Anina, zona Hildegard, cuprins în 
C.F.nr. 32360 Anina, nr. Top 895/a/134...1/f/3/1 din domeniul public al orașului Anina; 



 

26. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de 
Concesiune nr.693/31.01.2011, asupra suprafeţei de 20 mp teren aferent garajului nr.3, situat în oraș 
Anina, strada Virgil Birou, bl.10, înscris în C.F.nr.3377, nr.top.1163/53/238/b/2…b/b/a/2, de la dl. 
MAIORU GLIGOR ȘTEFAN – DORU, către dl.VRABL MIRCEA-FLORIN; 

27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind Monitorizarea depozitului închis de 
deșeuri din orașul Anina; 

28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Tătărășanu Marin – titular de contract de 
închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Mathias Hammer, nr. 
38, apartament nr. 1, locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 31648-C1-U1 
Anina, (CF veche nr. 2842 Steierdorf) număr cadastral  top. 1163/53/238/...1/1/b/61/ap.1, cu 
suprafață utilă 96,29 mp; 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate către domnul Goanță Marian 
– titular de contract deînchiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, strada Victoriei nr. 99,  județul 
Caraș-Severin locuință care este înscrisă în Cartea Funciară nr. 31701-C1 Anina  (CF veche nr. 32 
Steierdorf) număr cadastral  top. 35, locuință din domeniul privat al Statului Român, cu suprafață 
utilă 202,16 mp.; 

30. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de „apartament nr. 3”, situată în clădirea 
rezidențială (bloc) cu patrusprezece apartamente, clădire localizată  în Orașul Anina, județ Caraș-
Severin, strada Aleea Pinilor , bloc C4, clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea 
Funciară 32274 Anina (Cartea Funciară  veche nr. 3144 Steierdorf), număr cadastral  top. 
1183/53/a/1/a.../a/2/1/6.   Locuința individualizată sub numele de „apartament nr. 3” face parte din 
domeniul privat al Statului Român; 

31. Proiect de hotărâre privind corectare eroare materială privind numărul de apartamente 
prezentat eronat la poziția 109 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 blocului de la douăn la patru apartamente, în 
conformitate cu realitatea din teren; 

32. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de „apartament nr. 3”, situată în clădirea 
rezidențială (bloc) cu patru apartamente, clădire localizată  în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, 
strada Teilor , nr. 27, clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară 30309 Anina  
(Cartea Funciară  veche nr. 3258 Steierdorf), număr cadastral  top. 1183/31/b/37.../1/1/1/1/41.   
Locuința individualizată sub numele de „apartament nr. 3” face parte din domeniul privat al Statului 
Român; 

33. Proiect de hotarâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de „apartament nr. 6”, situată în clădirea 
rezidențială (bloc) cu douăzeci de apartamente , clădire localizată  în Orașul Anina , județ Caraș-
Severin, strada Celnic Nord , bloc 1, clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară 
30400 Anina (Cartea Funciară  veche nr. 3393 Steierdorf), număr cadastral  top. 
1183/31/b/37.../1/1/b/1.   Locuința individualizată sub numele de „apartament nr. 6” face parte din 
domeniul privat al Statului Român; 

34. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de „apartament nr. 13”, situată în clădirea 
rezidențială (bloc) cu douăzeci de apartamente, clădire localizată  în Orașul Anina, județ Caraș-
Severin, strada Celnic Nord, bloc 4, clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă în Cartea Funciară 
30506 Anina (Cartea Funciară  veche nr. 3397 Steierdorf), număr cadastral  top. 
1183/31/b/37.../1/1/b/5. Locuința individualizată sub numele de „apartament nr. 13” face parte din 
domeniul privat al Statului Român; 

35. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de „apartament nr. 1”, situată în clădirea 



rezidențială (bloc) cu trei de apartamente , clădire localizată  în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, 
strada Cerna, nr. 10, clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară 31529 Anina  
(Cartea Funciară veche nr.3297 Steierdorf), număr cadastral  top. 1183/31/b/37.../1/1/1/80.   
Locuința individualizată sub numele de „apartament nr. 1” face parte din domeniul privat al Statului 
Român; 

36. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de „apartament nr. 3”, situată în clădirea 
rezidențială (bloc) cu șase de apartamente , clădire localizată  în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, 
strada Colonovăț , nr. 9, clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară 31338 
Anina(Cartea Funciară  veche nr. 2749 Steierdorf ), număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/b/4/1/43.   
Locuința individualizată sub numele de „apartament nr. 3” face parte din domeniul privat al Statului 
Român; 

37. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de „apartament nr. 3”, situată în clădirea 
rezidențială (bloc) cu 10 de apartamente, clădire localizată  în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, 
strada Oraș Nou, bl.P2, clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară 30125 Anina  
(Cartea Funciară  veche nr. 3161 Steierdorf), număr cadastral  top. 1183/53/a...a/2/1/23. Locuința 
individualizată sub numele de „apartament nr. 3” face parte din domeniul privat al Statului Român; 

38. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințeleConsiliului 
Local al orașului Anina din lunile: Februarie, Martie, Aprilie anul 2021; 

39. Diverse. 
Totodată domnul primar propune retragerea punctului 37 de pe proiectul ordinei de zi, 

respectiv Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de „apartament nr. 3”, situată în clădirea 
rezidențială (bloc) cu 10 de apartamente, clădire localizată  în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, 
strada Oraș Nou, bl.P2, clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară 30125 Anina  
(Cartea Funciară  veche nr. 3161 Steierdorf), număr cadastral  top. 1183/53/a...a/2/1/23. Locuința 
individualizată sub numele de „apartament nr. 3” face parte din domeniul privat al Statului Român, 
deoarece nu este finalizată procedura de actualizare în cartea funciară a „apartamentului nr. 3” din 
blocul P12 pe strada Orașul Nou. 

Supus la vot, proiectul ordinii de zi al şedinţei, cu modificarea propusă, este aprobat în 
unanimitate cu 15  voturi „pentru”. 
          În continuare președintele de ședință, domnul Burcaș Ioan, preia conducerea lucrărilor și 
prezintă procesele-verbale ale ședinței ordinare din data de 19.11.2020 și ale ședinței extraordinare 
din data de 22.12.2020. Supuse la vot, procesele-verbale sunt aprobate cu 15 voturi „pentru”. 
 Domnul Burcaș Ioan, prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi Proiectul de hotărâre 
privindconferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Oraşului Anina,domnului inginer NICOLA 
ALEXANDRU, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, raportul de specialitate 
din partea secretarului general, referatul de aprobare și avizele de specialitate. Din partea Comisiei 
de specialitate nr. I avizul este nefavorabil, la comisia de specialitate nr. II avizul este nefavoravil 
la care dl. consilier Danu Daniel-Ion spune că, din informarea prezentată nu se încadrează în 
regulamentul de privind acordarea titlului de cetățean de onoare aprobat în ședința din luna 
decembrie, iar din partea comisiei de specialitate nr. III, avizul este favorabil. 
 Dl. viceprimar Danu Danuel-Ion propune să fie votul secret, pentru a nu fi discuții. 
 Domnul primar precizează că în regulament sunt specificate condițiile și criteriile de 
acordarea a tilului de cetățean de onoare. 
 Dl. consilier Roșian Lavinius spune ca să se vorbească despre persoanele desemnate, dl. 
Nicola Alexandru a fost propus de dl. consilier Ungureanu Dorinel pentru a i se acorda titlul de 
cetățean de onoare,  fără a se ține cont că un aviz al comisiilor de specialitate este favorabil sau 
nefavorabil. Totodată dl. Roșian mai spune că, o parte din consilieri au lucrat în Consiliul Local cu 



dl. Nicola care a avut 5 mandate de consilier, a fost director la Fabrica de șuruburi, a fost și 
profesor la liceu la cursurile de seral și a avut o contribuție notabilă pentru orașul nostru.Ținând 
cont că au mai fost desemnate și alte persoane din afara orașului ca cetățeni de onoare, precum 
artiști, să vedem care din noi nu este de acord și care nu dorește să-l voteze.  
 Dl. consilier Neicu Gheorghe intervine și spune că, d-na Adriana Trandafir actrița a fost 
votată în unanimitatede voturi ca fiind cetățean de onoare al orașului Anina, care la rândul său a 
fost plăcut impresionată despre felul cum a fost primită în orașul nostru. 
 Dl. consilier Ungureanu Dorinel îi propune d-lui Burcaș Ioan să citească informarea pe 
care a depus-o cu privire la dl. Nicola Alexandru, la care dl. Burcaș propune ca dl. Ungureanu să 
citească aceasă informare.  
 Dl. consilier Ungureanu Dorinel dă curs informării cu privire la activitatea depusă de dl. 
Nicola Alexandru, iar la final precizează că, este sigur că propunerea lui nu se va vota favorabil, 
deși consideră că o parte din consilieri au lucrat cu dl. Nicola și îl cunosc inclusiv dl. primar pe 
care îl invită să spună câteva cuvinte despre dl. Nicola. 
 Intervine dl. consilier Conțescu Viorel care precizează că, nu va spune dacă va vota sau 
nu, iar pentru munca depusă a d-lui Nicola ca director, consilier local sau profesor a fost 
renumerat și nu a făcu nimic notabil pentru orașul nostru. Nu plătim favoruri sau chestii personale, 
așa îl propunem și pe dl. Belamin ca cetățean de onoare al orașului, care a exportat cherestea fiind 
director la Fabrica de cherestea. Totodată îi propune d-lui Ungureanu să inițieze proiecte de 
hotărâri pentru a construi ceva benefic în oraș,  proiecte sustenabile, știind cu ce se confruntă 
orașul nostru, că a fost viceprimar de mai bine de 10 ani și sigur nu se vor opune consilierii locali 
asupra proiectelor inițiate.   
 Dl. consilier Ungureanu Dorinel precizează că nu are nicio decontare cu dl. Nicola, și 
insistă ca dl. primar să spună câteva cuvinte despre dl. Nicola. Dl. primar spune că dacă are ceva 
de spus spune, sau dacă nu are, nu spune. 
 Domnul primar insistă și precizează că în regulamentul de acordare a titlului de cetățean 
de onoare ai orașului sunt clauze clare, sunt cele șase puncte pentru care se poate acorda titlul și 
dacă proiectele de hotărâri se încadrează în acestea se va vedea în acordarea votului exprimat. 
 Domnul Președinte de ședință propune comisia de numărare a votului și îi 
nominalizează pe domnii consilieri Solomon Silviu-Alexandru și Neicu Gheorghe, iar domnul 
consilier Roșian Lavinius-Ion îl propune de domnul Ungureanu Dorinel inițiatorul proiectului de 
hotărâre. Se propune ca votul secret să se desfășoare după prezentarea punctului 2 de pe ordinea de 
zi, pentru primele două puncte concomitent. 
 În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv 
Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Oraşului Anina,domnului  
doctor RAMBU NICOLAE. Prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, raportul de 
specialitate din partea secretarului general, referatul de aprobare și avizele de specialitate. Din 
partea Comisiei de specialitate nr. I avizul este nefavorabil, la comisia de specialitate nr. II avizul 
este favoravil la care dl. consilier Danu Daniel-Ion spune că, din informarea prezentată se 
încadrează în regulamentul de acordare a titlului de cetățean de onoare aprobat în ședința din luna 
decembrie, iar din partea comisiei de specialitate nr. III, avizul este favorabil. 
 Domnul consilier Ungureanu Dorinel prezintă informarea depusă pentru activitarea d-lui 
dr. Rambu Nicolae. 
 Dl. viceprimar Danu Daniel-Ion citează din Regulament cazurile în care se acordă titlul 
de cetățean de onoare și avizul comisiei de specialitate nr. II ca fiind favorabil. 
 Dl. consilier Roșian Lavinius propune modificarea Regulamentului. 
 Dl. Consilier Burcaș Ioan îl întreabă pe domnul Roșian dacă a fost așa bun de ce l-a 
înlocuit pe dl. dr. Rambu ca  manager la spital în anul 2010. Dl. Roșian precizează că, nu l-a 



înlocuit pe dr. Rambu ci pe dl. Filip, pentru că prin anul 2006 s-a modificat legislația și tehnicienii 
nu mai aveau voie să fie manageri de spital. 
 Fără a mai fi alte discuții se trece la votarea celor două puncte de pe ordinea de zi. 
 Pe rând, fiecare consilier primește buletinele de vot și își exprimă votul. Pentru 
exprimarea opțiunii se folosesc de regulă, cuvintele „da” sau „nu”, introducând buletinele de vot 
în urna special amenajată. 
 La numărarea voturilor comisia constată următoarele: 
 Pentru domnul ing. Nicola Alexandru au fost 7 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” și 
4 voturi „abținere”. 
 Pentru domnul dr. Rambu Nicolae au fost 13 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” și 1 vot 
„abținere”. 
 Dl. consilier Ungureanu Dorinel precizează că, se pare că s-a înșelat, colegii săi nu au 
avut ceva împotriva proiectelor sale inițiate și le mulțumește tuturor.  
 Astfel, pentru punctul 1 de pe ordinea de zi Proiectul de hotărâre privind conferirea 
titlului de Cetăţean de Onoare al Oraşului Anina, domnului inginer NICOLA ALEXANDRU este 
respins cu 7 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” și 4 voturi „abțineri”. 
 Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi Proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de 
Cetăţean de Onoare al Oraşului Anina, domnului doctor RAMBU NICOLAE este aprobat cu 13 
voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” și 1 vot „abțineri”, astfel se adoptă Hotărârea Consiliului 
Local nr. 1 din 28.01.2021 privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Oraşului Anina, 
domnului doctor RAMBU NICOLAE. 
 Acordarea diplomei de cetățean de onoare a domnului dr. Rambu Nicolae se va organiza 
și desfășura în ședința Consiliului local din luna Februarie 2021. 

În continuare președintele de ședință dl. consilier Burcaș Ioan, prezintă punctul 3 de pe 
ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul IV, anul 2020.     
Se prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv raportul de specialitate din partea 
compartimentului de Buget-Finanțe-Contabilitate, referatul de aprobare, raportul favorabil de la 
comisia de specialitate nr. I, anexa 1 privind Raportul privind realizarea veniturilor și cheltuielilor 
pe trimestrul IV 2020 și anexa 2 privind Raport privind realizarea veniturilor și cheltuielilor proprii 
pe trimestrul IV 2020. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 28.01.2021 privind 
aprobarea contului de execuție pe trimestrul IV, anul 2020. 

Domnul primar propune să fie discutat punctul 29 de pe ordinea de zi respectiv, Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate către domnul Goanță Marian – titular de contract 
deînchiriere a locuinței situate în Orașul Anina, strada Victoriei nr. 99, județul Caraș-Severin 
locuință care este înscrisă în Cartea Funciară nr. 31701-C1 Anina (CF veche nr. 32 Steierdorf) 
număr cadastral  top. 35, locuință din domeniul privat al Statului Român, cu suprafață utilă 202,16 
mp., fiind prezent în sala de ședință dl. Goanță Marian și să nu mai aștepte. Domnii consilieri sunt 
de acord cu propunerea făcută. 

Astfel, dl. președinte de ședință, prezintă punctul 29 de pe ordinea de zi. 
 Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate către domnul Goanță 

Marian – titular de contract deînchiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, strada Victoriei nr. 99,  
județul Caraș-Severin locuință care este înscrisă în Cartea Funciară nr. 31701-C1 Anina  (CF veche 
nr. 32 Steierdorf) număr cadastral top. 35, locuință din domeniul privat al Statului Român, cu 
suprafață utilă 202,16 mp., actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv referatul de arobare, 
raportul de specialitate din partea compartimentului patrimoniu, administrare și specializat în 
închirierea și/sau vânzarea de fond locativ, rapoartele favorabile de avizare ale comisiilor de 
specialitate nr. I și II. 

Dl. consilier Roșian Lavinius precizează că a cerul în comisie documentele pe care le-a 
primit și studiat. 



Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 28.01.2021 privind 
aprobarea vânzării cu plata în rate către domnul Goanță Marian–titular de contract de închiriere 
a  locuinței situate în Orașul Anina, strada Victoriei nr. 99,  județul Caraș-Severin locuință care 
este înscrisă în Cartea Funciară nr. 31701-C1 Anina (CF veche nr. 32 Steierdorf) număr 
cadastral  top. 35, locuință din domeniul privat al Statului Român, cu suprafață utilă 202,16 mp. 

La punctul 4 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind aprobare 
utilizare sume în anul 2021 din excedentul anilor precedenti. 

Domnul Burcaș Ioan prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, raportul de 
specialitate din partea compartimentului de Buget-Finanțe-Contabilitate, referatul de aprobare, 
raportul favorabil de la comisia de specialitate nr. I. Totodată este prezentată anexa nr. 1 privind 
aprobarea utilizării în anul 2021 a sumei de 3.930,80 lei din excedentul anilor precedenți. 

Fără alte discuții supus la vot,  proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 28.01.2021 privind 
aprobarea utilizării în anul 2021 a sumei de 3.930,80 lei din excedentul anilor precedenți. 

 La punctul 5 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
casării unor obiecte de inventar și mijloace fixe devenite disponibile, aflate în domeniul privat al 
orașului Anina, actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, raportul de specialitate din partea 
compartimentului de Buget-Finanțe-Contabilitate, referatul de aprobare, rapoartele favorabile de la 
comisiile de specialitate nr. I, II și III. Totodată este prezentată anexa nr. 1 privind lista obiectelor 
de inventar și a mijloacelor fixe din patrimoniul orașului Anina propuse pentru scoaterea din 
funcțiune și casare. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 28.01.2021 privind 
aprobarea casării unor obiecte de inventar și mijloace fixe devenite disponibile, aflate în 
domeniul privat al orașului Anina. 

La punctul 6 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
realizării unui Proiect Tehnic pentru racordarea gospodăriilor la rețeaua centralizată de canalizare 
pe străzile Colonia 2, Colonia 3 și Dealul Frumos din orașul Anina, județul Caraș-Severin, raportul 
de specialitate din partea Biroului Proiecte Afaceri Europene, Turism, referatul de aprobare și 
rapoartele de avizare favorabile de la comisiile de specialitate nr. I și III.  

 Dl. consilier Burcaș Ioan precizează că proiectul este prevăzut încă din anul 2007, dar a fost 
inclusă și racordarea locuințelor la canalizare. 

 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 28.01.2021 privind 
aprobarea realizării unui Proiect Tehnic pentru racordarea gospodăriilor la rețeaua centralizată 
de canalizare pe străzile Colonia 2, Colonia 3 și Dealul Frumos din orașul Anina, județul Caraș-
Severin. 

La punctul 7 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
achiziţionării unei Autoutilitare marca VOLKSWAGEN T4, necesară pentru deservirea U.A.T. 
Anina, raportul de specialitate din partea compartimentului Buget-Finanțe-Contabilitate, referatul 
de aprobare și rapoartele de avizare favorabile de la comisiile de specialitate nr. I și III.   

Dl.consilier Ungureanu Dorinel spune că, autoutilitara a fost achiziționată în luna decembrie 
și acum se propune aprobarea achiziționării. Dl. viceprimar Danu Daniel spune că, mașina va 
deservi echipa de muncitori care se ocupă cu repararea clădirilor din fondul locativ, este o mașină 
de 2.000 de euro cu tracțiune 4x4 utilă pentru orașul nostru. 

Dl. consilier Andronescu intervine și spune că, fiind veche până anul viitor se va defecta și 
se va propune casarea acesteia, la care dl. primar precizează că, nu sunt bani pentru achiziționarea 
unui autoutilitare nouă.  

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 10 voturi „pentru” și 
5 voturi „ abținere” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 28.01.2021 
privind aprobarea achiziţionării unei Autoutilitare marca VOLKSWAGEN T4, necesară pentru 
deservirea U.A.T. Anina. 

La punctul 8 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind aprobarea  
achiziţionării unei electropompe complet echipate pentru alimentarea cu apă potabilă a cartierului 



Brădet din Anina, raportul de specialitate din partea compartimentului de Buget-Finanțe-
Contabilitate, referatul de aprobare și rapoartele de avizare favorabile de la comisiile de specialitate 
nr. I și III.  

Dl. primar afirmă că, Brădetul este singurul cartier din oraș unde nu este apă curentă 24 din 
24 de ore, iar prin achiziționarea acestei electropompe se va rezolva alimentarea cartierului Brădet 
cu apă curentă. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi „pentru”. 
Dl. consilier Burcaș Ioan nu a votat fiind în conflict de interese. Astfel, s-a adoptat Hotărârea 
Consiliului Local nr. 8 din 28.01.2021 privind aprobarea achiziţionării unei electropompe 
complet echipate pentru alimentarea cu apă potabilă a cartierului Brădet din Anina. 

La punctul 9 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind aprobarea  
achiziționării unui microbuz de persoane pentru transportul public local, raportul de specialitate din 
partea compartimentului Buget-Finanțe-Contabilitate, referatul de aprobare și rapoartele de avizare 
favorabile de la comisiile de specialitate nr. I și III.  

Dl. primar spune că, acum avem închiriat un microbuz de la Reșița cu 10.000 lei pe lună 
pentru transportul copiilor care acum sunt puțini fiind acestă perioadă de pandemie, însă dacă din 8 
februarie încep cursurile prin participare fizică vor fi mult mai mulți elevi. Totodată acest microbuz 
va suplimenta transportul local în oraș. 

Dl. consilier Ungureanu Dorinel întreabă dacă este vechi sau nou acest microbuz, iar dl. 
primar spune că este vechi, neavând bani pentru achiziționarea unui autovehicul nou. Dl. 
Ungureanu precizează că se poate luat și pe leasing, iar dl. primar spune că, da, se poate lua în 
calcul și această variantă, însă să vedem care sunt condițiile impuse.  

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 28.01.2021 privind 
aprobarea achiziționării unui microbuz de persoane pentru transportul public local. 

La punctul 10 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a 
oraşului Anina, pentru anul şcolar 2021-2022, raportul de specialitate din partea compartimentului 
Resurse umane, Secretariat, referatul de aprobare și rapoartele de avizare favorabile de la comisiile 
de specialitate nr. I și III.  

 Dl. primar spune că, singura modificare intervenită față de anii anteriori la rețeaua școlară 
este Grădinița din Orașul Nou care este un spațiu impropriu pentru desfășurarea cursurilor, iar copiii 
vor fi aduși cu microbuzul la Școala din cartierul Celnic unde unitatea de învățământ a fost 
reabilitată și este spațiu suficient. Avem și avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean pentru 
noua rețea de învățământ propusă pentru  anul scolar 2021-2022. 

 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 28.01.2021 privind 
aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 
administrativ-teritorială a oraşului Anina, pentru anul şcolar 2021-2022. 

  La punctul 11 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
alocării unui sprijin financiar lunar ASOCIAŢIEI “ IL GIOCATTOLO” în vederea oferirii de  
servicii educaționale pentru copii și pentru tinerii defavorizați din orașul Anina, raportul de 
specialitate din partea Direcției de Asistență Socială, referatul de aprobare și rapoartele de avizare 
favorabile de la comisiile de specialitate nr. I și III și acordul de parteneriat cu această organizație 
nonguvernamentală.  
   Dl. Consilier Andronescu Ovidiu, întreabă câți copii sunt, iar dl.primar spune că sunt 16-18 
copii. Asociația oferă servicii educaționale pentru copii defavorizați din oraș în special pentru copiii 
de la G-urile din strada Uzinei, care trebuie educați. 
 D-na consilier Bilav Viorica înreabă cine îi controlează, iar dl. primar spune că, aceste 
programe sunt monitorizate frecvent de către lucrătorii de la Serviciul de Asistență Socială. 
Asociația s-a bazat pe acești copii din blocurile G1 și G2 care merg la școală, primesc o masă, fac 
temele și desfășoară activități educaționale. 

Dl.consilier Ungureanu Dorinel precizează că, acest domn Gianluca Farina fondatorul 
asociației, s-a ocupat și de copii din cartierul Brădet, i-a dus în excursii la operă în Timișoara, la 



Băile Herculane au vizitat diferite obiective, acest om „sfințește locul” și trebuie susținut ori de câte 
ori ne solicită sprijinul prin suplimentarea fondurilor nescesare. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 28.01.2021 privind 
aprobarea alocării unui sprijin financiar lunar ASOCIAŢIEI “ IL GIOCATTOLO” în vederea 
oferirii de  servicii educaționale pentru copii și pentru tinerii defavorizați din orașul Anina. 

La punctul 12 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
scutirii taxei de închiriere a Sălii de Sport Anina, pentru anul 2021, privind desfășurarea activității 
echipei de fotbal „ACS VIITORUL ANINA 2014” pe timpul iernii sau a timpului nefavorabil, 
raportul de specialitate din partea compartimentului Buget-Finanțe-Contabilitate, referatul de 
aprobare și rapoartele de avizare favorabile de la comisiile de specialitate nr. I și III. 

Dl primar spune că, în fiecare an sunt scutite de taxă cele două cluburi din oraș, clubul lui 
Badea și pentru Meșinschi. Solicitările sunt tot mai puține fiind starea aceasta de pandamie, iar 
pentru terenul sintetic nu se percepe nicio taxă. 

 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 28.01.2021 privind 
aprobarea scutirii taxei de închiriere a Sălii de Sport Anina, pentru anul 2021, privind 
desfășurarea activității echipei de fotbal „ACS VIITORUL ANINA 2014” pe timpul iernii sau a 
timpului nefavorabil. 

La punctul 13 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind reglementarea 
circulaţiei autovehiculelor pe unele străzi de pe raza oraşului Anina, raportul de specialitate din 
partea serviciului administrare drumuri și zone verzi, referatul de aprobare și rapoartele de avizare 
favorabile de la comisiile de specialitate nr. I și II. 

D-na consilier Bilav Viorica întreabă despre aprovizionarea magazinelor cum se va face, iar 
dl. primar spune că autovehiculele cu care se efectuează aprovizionarea au un tonaj mai mic de 7,5 
tone. 

Dl. consilier Waldkohr Alin întreabă dacă pe strada V. Alecsandri va fi sens unic după 
terminarea lucrărilor de reabilitare, iar dl. primar afirmă că nu ai voie să urci, se va pune sens unic 
după finalizarea lucrărilor; și până în anul 1990 a fost sens unic.  

Se propune modificarea art. 2 din proiectul de hotărâre prin excluderea menționării 
„riveranilor care ocazional, transportă către locuințele proprii diverse materiale”. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre cu modificarea propusă, a fost aprobat 
în unanimitate de voturi „pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 13 
din 28.01.2021 privind reglementarea circulaţiei autovehiculelor pe unele străzi de pe raza 
oraşului Anina. 

La punctul 14 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului Minimal de Lucrări pe anul 2021 finanţat din bugetul local şi din alte surse, raportul de 
specialitate din partea serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru, referatul de aprobare 
și rapoartele de avizare favorabile de la comisiile de specialitate nr. I și II și anexa nr. 1 la proiect-
Program minimal de lucrări pe anul 2021. 

D-na consilier Bilav Viorica propune astuparea gropilor de pe strada Miniș, iar dl. primar 
precizează că străzile Miniș și Salcâmilor trebuie intabulate în domeniul privat al orașului și se 
pregătește un proiect de asfaltare al acestor străzi, dar până atunci se vor repara rigolele că din cauza 
reversărilor de apă a interneit această problemă și se vor astupa gropile. 

Dl. consilier Roșian Lavinius spune că, la terenul de lângă sala de sport sunt scoase țiglele și 
se pot răni copiii și la parcul din centru acele pavele din cauciuc trebuie înlocuite pentru că sunt 
scoase și aruncate în calea ferată.  

Dl. consilier Waldkohr Alin spune că pe strada 13 Decembrie sunt gropi și se stropesc casele 
când plouă și pe strada V.Alecsandri este rama ruptă la canalul de scurgere și o dală mare de beton 
încurcă circulația. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 28.01.2021 privind 
aprobarea Programului Minimal de Lucrări pe anul 2021 finanţat din bugetul local şi din alte 
surse. 



La punctul 15 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului de Activităţi Cultural - Educativ – Sportive, care se vor desfăşura în anul 2021, 
raportul de specialitate din partea Casei de Cultură orășenească Anina, referatul de aprobare și 
rapoartele de avizare favorabile de la comisiile de specialitate nr. I și III,  Anexa nr. 1 privind 
Calendarul minimal al manifestărilor culturale în anul 2021, Anexa nr. 2 privind Calendarul 
minimal al cultelor religioase în anul 2021,  Anexa nr. 3 privind Calendarul minimal al 
manifestărilor sportive  în anul 2021,  Anexa nr. 4 privind Programul sportiv-fotbal pe anul 2021 și 
Program activități culturale  S.V.S.U. pe anul 2021.  

Dl. primar precizează că, este calendarul manifestărilor cultural-sportive cam cele de anul 
trecut.    

Dl. consilier Roșian Lavinius spune că, trebuie specificată suma pentru fiecare poziție, iar d. 
primar precizează că nu avem bugetul aprobat și nu se pot încă trece sumele, ținând cont și de 
pandamie poate, nu toate se vor desfășura, le vom aloca sumele pe parcurs în funcție de cum le vom 
oraganiza. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 28.01.2021 privind 
aprobarea Programului de Activităţi Cultural - Educativ – Sportive, care se vor desfăşura în anul 
2021. 

La punctul 16 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă 
prestate lunar de către persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 
completările ulterioare și  a muncilor neremunerate în folosul comunităţii. Mai este prezentat, 
referatul de aprobare, raportul de specialitate din partea Direcției de Asistență Socială și rapoartele 
de avizare favorabile de la comisiile de specialitate nr. I, II și III și Anexa la proiect privind Planul 
de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim 
garantat, a muncilor nerenumerate în folosul comunității pentru anul 2021. 

Dl. primar precizează că, în fiecare an se alege locația și orele pentru persoanele beneficiare 
de ajutor social. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 28.01.2021 privind 
aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor 
de muncă prestate lunar de către persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de 
ajutor social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările și completările ulterioare și  a muncilor neremunerate în folosul comunităţii. 
 La punctul 17 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
scutirii de la plata chiriilor locuinţelor sociale, pentru familiile beneficiare de ajutor social de pe 
raza oraşului Anina, pe anul 2021, referatul de aprobare, raportul de specialitate din partea Direcției 
de Asistență Socială și rapoartele de avizare favorabile de la comisiile de specialitate nr. I și III.  
 Dl. primar precizează că, în fiecare an trebuie aprobată o hotărâre a consiliului local pentru 
persoanele beneficiare de ajutor social care conform legii sunt scutite de la plata chiriilor pentru 
locuințele proprietatea statului. 
 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi „pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 28.01.2021 
privind aprobarea scutirii de la plata chiriilor locuinţelor sociale, pentru familiile beneficiare de 
ajutor social de pe raza oraşului Anina, pe anul 2021. 
 La punctul 18 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
modificării Organigramei și a Statului de Funcții al Direcției de Asistență Socială, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate din partea Direcției de Asistență Socială și rapoartele de avizare 
favorabile de la comisiile de specialitate nr. I și III. Totodată sunt prezentate Anexele 1 și 2 privind 
organigrama direcției și statul de funcții. 
 Dl. primar precizează că, sunt 51 de posturi din care 30 asistenți personali, angajați cu carte 
de muncă, 10 posturi vacante și beneficiari de ajutor social în jur de 50 de persoane. 



 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi „pentru” 
și 1 vot „abținere” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 28.01.2021 
privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții al Direcției de Asistență 
Socială, referatul de aprobare, raportul de specialitate din partea Direcției de Asistență Socială. 
 La punctul 19 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
numirii domnului BADEA IOAN,  Director al „Clubul  Sportiv  Orășenesc Anina”, persoană 
juridică de drept public, în subordinea consiliului local, referatul de aprobare, raportul de 
specialitate din partea Serviciului administrare domeniul public, privat, activități culturale și sport și 
rapoartele de avizare favorabile de la comisiile de specialitate nr. I, II și III. 
 Dl. primar precizează că, este o funcție onorifică, nu este angajat cu carte de muncă, poate 
participa la asociația de fotbal județeană și antrenează echipa de fotbal.  
 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi „pentru” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 28.01.2021 
privind aprobarea numirii domnului BADEA IOAN,  Director al „Clubul  Sportiv  Orășenesc 
Anina”, persoană juridică de drept public, în subordinea consiliului local. 
 La punctul 20 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind înlocuirea 
persoanei care va reprezenta Consiliul Local Oraş Anina în cadrul Asociaţiei „Munţii Aninei”, 
referatul de aprobare, raportul de specialitate din partea Biroului Proiecte afaceri europene, turism și 
rapoartele de avizare favorabile de la comisiile de specialitate nr. I și III. 
 Dl. primar spune că, dl. Mircea Teodorescu nu mai dorește să ne reprezinte și este necesară 
înlocuirea acestuia, iar dl. Dorin Imbrescu colaborează de 7-8 ani cu noi și este implicat în acțiuni 
de promovare, motiv pentru care este propus să reprezinte Consiliul Local Anina în cadrul 
Asociației din care mai fac parte Consiliul local Ciudanovița și Consiliul local Eftimie Murgu.  
 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi „pentru” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 28.01.2021 
privind înlocuirea persoanei care va reprezenta Consiliul Local Oraş Anina în cadrul Asociaţiei 
„Munţii Aninei”. 
 La punctul 21 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind stabilirea 
perimetrului de îngropare a cadavrelor de animale, referatul de aprobare, raportul de specialitate din 
partea compartimentului mediu și protecția muncii și rapoartele de avizare favorabile de la comisiile 
de specialitate nr. I și III. 
 Dl. primar spune că, trebuie amenajat un teren pentru îngroparea animalelor și acesta a fost 
ales în zona Ponor înspre Bidogram, teren extravilan care este în proprietatea privată a orașului 
Anina.  Aceste date au fost comunicate Instituției Prefectului-județul Caraș-Severin și Direcției de 
Sănătate Publică Caraș-Severin.  
 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi „pentru” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 28.01.2021 
privind stabilirea perimetrului de îngropare a cadavrelor de animale. 
   La punctul 22 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind acceptarea 
ofertei de donație a imobilului situat în orașul Anina, str. Republicii, nr. 38, sc. 3, parter, ap. 2, în 
suprafață de 343 mp, identificat în C.F. nr.31619-C1-U2, Nr. Cadastral 31619-C1-U2, de la  firma 
CC CRISTCO SRL, prin compensare cu creanţele rezultate din impozitul pe imobil. Mai este 
prezentat, referatul de aprobare, raportul de specialitate din partea compartimentului stabilire 
impunere și încasare taxe  și rapoartele de avizare favorabile de la comisiile de specialitate nr. I și 
III.  
 Dl. primar spune că, în anul 2006 a fost aprobată vânzarea imobilul prin hotărâre a 
Consiliului Local Anina către S.C. CC CRISTCO S.R.L. Bocșa reprezentată de dl. Drugă Dumitru, 
este vorba despre Clubul din Sigismund unde funcționa magazinul de mobilă. Dl. Drugă a achitat 
integral prețul de cumpărare dar nu a intabulat imobilul pe societatea comercială. Acum din cauza 



unor motive personale dorește să ne doneze imobilul în compensare cu plata impozitului datorat 
pentru imobil în sumă de 3.980 lei. Totodată dl. primar precizează că, imobilul va fi securizat pentru 
a nu fi deteriorat.  
 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi „pentru” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 28.01.2021 
privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în orașul Anina, str. Republicii, nr. 38, 
sc. 3, parter, ap. 2, în suprafață de 343 mp, identificat în C.F. nr.31619-C1-U2, Nr. Cadastral 
31619-C1-U2, de la  firma CC CRISTCO SRL, prin compensare cu creanţele rezultate din 
impozitul pe imobil. 
   La punctul 23 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind atestarea 
apartenenței la domeniul privat al orașului Anina a suprafețelor de teren de 2.840 mp și 1.173 mp 
din intravilanul și extravilanul oraşului Anina, situate în str.Colonia II, nr. 37, identificate în 
C.F.nr.84 Steierdorf, nr. Top 104, respectiv în C.F. nr.31031, nr.Top 91 Steierdorf, în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară. Mai este prezentat, referatul de aprobare, raportul de specialitate din 
partea serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și rapoartele de avizare favorabile de la 
comisiile de specialitate nr. I și II.  
     Dl.viceprimar spune că, sunt două suprafețe de teren care se pot trece în domeniul privat al 
orașului pentru a fi închiriate la solicitarea cetățenilor. 
 Dl. primar precizează că, de 100 de ani nu s-au făcu operațiuni în cartea funciară și se pot 
trece în domeniul privat. 
   Dl.consilier Andronescu Ovidiu întreabă de ce să se treacă în domeniul privat, iar dl. 
primar spune că altfel nu se pot fructifica. 
 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 28.01.2021 privind 
atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Anina a suprafețelor de teren de 2.840 mp 
și 1.173 mp din intravilanul și extravilanul oraşului Anina, situate în str.Colonia II, nr. 37, 
identificate în C.F.nr.84 Steierdorf, nr. Top 104, respectiv în C.F. nr.31031, nr.Top 91 Steierdorf, 
în vederea înscrierii în Cartea Funciară. 
   La punctul 24 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
închirierii prin licitaţie publică a unui teren pășune extravilan, în suprafaţă de 10.772 mp, situat în 
orașul Anina, zona Crivina, cuprins în C.F.nr. 31885 Anina, nr. Cadastral 31885 din domeniul 
privat al orașului Anina, referatul de aprobare, raportul de specialitate din partea serviciul urbanism, 
amenajarea teritoriului, cadastru și rapoartele de avizare favorabile de la comisiile de specialitate nr. 
I și II.  

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 28.01.2021 privind 
aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren pășune extravilan, în suprafaţă de 10.772 
mp, situat în orașul Anina, zona Crivina, cuprins în C.F.nr. 31885 Anina, nr. Cadastral 31885 
din domeniul privat al orașului Anina. 
  La punctul 25 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
închirierii prin licitaţie publică a unui teren pășune intravilan și extravilan, în suprafaţă de 23.000 
mp, situat în orașul Anina, zona Hildegard, cuprins în C.F.nr. 32360 Anina, nr. top 
895/a/134...1/f/3/1 din domeniul public al orașului Anina, referatul de aprobare, raportul de 
specialitate din partea serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și rapoartele de avizare 
favorabile de la comisiile de specialitate nr. I și II.  
 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 28.01.2021 privind 
aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren pășune intravilan și extravilan, în 
suprafaţă de 23.000 mp, situat în orașul Anina, zona Hildegard, cuprins în C.F.nr. 32360 Anina, 
nr. top 895/a/134...1/f/3/1 din domeniul public al orașului Anina. 
  La punctul 26 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind transmiterea 
dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesiune nr.693/31.01.2011, asupra suprafeţei 
de 20 mp teren aferent garajului nr.3, situat în oraș Anina, strada Virgil Birou, bl.10, înscris în 
C.F.nr.3377, nr.top.1163/53/238/b/2…b/b/a/2, de la dl. MAIORU GLIGOR ȘTEFAN – DORU, 



către dl.VRABL MIRCEA-FLORIN, referatul de aprobare, raportul de specialitate din partea 
serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și rapoartele de avizare favorabile de la 
comisiile de specialitate nr. I și II.  
 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 26  din 28.01.2021 privind 
transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesiune nr.693/31.01.2011, 
asupra suprafeţei de 20 mp teren aferent garajului nr.3, situat în oraș Anina, strada Virgil Birou, 
bl.10, înscris în C.F.nr.3377, nr.top.1163/53/238/b/2…b/b/a/2, de la dl. MAIORU GLIGOR 
ȘTEFAN – DORU, către dl.VRABL MIRCEA-FLORIN. 
  La punctul 27 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
Raportului privind Monitorizarea depozitului închis de deșeuri din orașul Anina, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate din partea compartimentului mediu și protecția muncii și 
rapoartele de avizare favorabile de la comisiile de specialitate nr. I și III, anexa la proiect - Program 
de monitorizare depozit închis Anina, Program de monitorizare a factorilor de mediu la depozitul 
neconform închis Anina. 
   Dl. primar precizează că, depozitele urbane de deșeuri neconforme au fost închise, printre 
care și cel din Anina, fosta haltă a minei unde s-au depozitat deșeuri. Anual se vor face foraje de 
monitorizare, rapoarte de monitorizare pentru emanațiile de gaz metan, pentru o perioadă de 30 de 
ani. 
 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 27  din 28.01.2021 pentru 
aprobarea Raportului privind Monitorizarea depozitului închis de deșeuri din orașul Anina. 

La punctul 28 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
vânzării către Tătărășanu Marin – titular de contract de închiriere a  locuinței situate în Orașul 
Anina, județul Caraș-Severin, strada Mathias Hammer, nr. 38, apartament nr. 1, locuință care este 
înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 31648-C1-U1 Anina, (CF veche nr. 2842 Steierdorf) 
număr cadastral  top. 1163/53/238/...1/1/b/61/ap.1, cu suprafață utilă 96,29 mp., actele ce însoțesc 
proiectul de hotărâre respectiv referatul de arobare, raportul de specialitate din partea 
compartimentului patrimoniu, administrare și specializat în închirierea și/sau vânzarea de fond 
locativ, rapoartele favorabile de avizare ale comisiilor de specialitate nr. I și II. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 28  din 28.01.2021 pentru 
aprobarea vânzării către Tătărășanu Marin – titular de contract de închiriere a  locuinței situate 
în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Mathias Hammer, nr. 38, apartament nr. 1, 
locuință care este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 31648-C1-U1 Anina, (CF veche nr. 
2842 Steierdorf) număr cadastral  top. 1163/53/238/...1/1/b/61/ap.1, cu suprafață utilă 96,29 mp. 
  Punctul 29 a fost discutat și aprobat. 

 Se propune discutarea punctului 31 de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind corectare eroare materială privind numărul de apartamente prezentat eronat la poziția 109 
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 blocului de la douăn la patru apartamente, în conformitate cu realitatea din 
teren. Se prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv referatul de arobare, raportul de 
specialitate din partea compartimentului patrimoniu, administrare și specializat în închirierea și/sau 
vânzarea de fond locativ, rapoartele favorabile de avizare ale comisiilor de specialitate nr. I și II. 

Dl. primar spune că, a fost o eroare în inventarul primit de la Gostrans și se impune 
corectarea având ca scop modificarea numărului total de apartamente al blocului de la două la patru 
apartamente, pentru finalizarea procedurii de vânzare a apartamentului către chiriaș. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 29  din 28.01.2021 privind 
corectare eroare materială privind numărul de apartamente prezentat eronat la poziția 109 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 blocului de la douăn la patru apartamente, în conformitate cu realitatea 
din teren. 

 Pentru punctul 30 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre pentru  
deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată 
sub numele de „apartament nr. 3”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu patrusprezece 
apartamente, clădire localizată  în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Aleea Pinilor , bloc C4, 
clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară 32274 Anina (Cartea Funciară  
veche nr. 3144 Steierdorf), număr cadastral  top. 1183/53/a/1/a.../a/2/1/6.   Locuința individualizată 
sub numele de „apartament nr. 3” face parte din domeniul privat al Statului Român. Mai este 
prezentat referatul de arobare, raportul de specialitate din partea compartimentului patrimoniu, 
administrare și specializat în închirierea și/sau vânzarea de fond locativ, rapoartele favorabile de 
avizare ale comisiilor de specialitate nr. I și II. 
 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 30  din 28.01.2021 pentru  
deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința 
individualizată sub numele de „apartament nr. 3”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu 
patrusprezece apartamente, clădire localizată  în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada 
Aleea Pinilor , bloc C4, clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară 32274 
Anina (Cartea Funciară  veche nr. 3144 Steierdorf), număr cadastral  top. 
1183/53/a/1/a.../a/2/1/6.   Locuința individualizată sub numele de „apartament nr. 3” face parte 
din domeniul privat al Statului Român. 

La punctul 32 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre pentru deschiderea 
unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele 
de „apartament nr. 3”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu patru apartamente, clădire localizată  
în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Teilor, nr. 27, clădirea rezidențială în cauză fiind 
înscrisă  în Cartea Funciară 30309 Anina (Cartea Funciară  veche nr. 3258 Steierdorf), număr 
cadastral  top. 1183/31/b/37.../1/1/1/1/41.  Locuința individualizată sub numele de „apartament nr. 
3” face parte din domeniul privat al Statului Român. Mai este prezentat referatul de arobare, 
raportul de specialitate din partea compartimentului patrimoniu, administrare și specializat în 
închirierea și/sau vânzarea de fond locativ, rapoartele favorabile de avizare ale comisiilor de 
specialitate nr. I și II. 
 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi „pentru” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 31  din 28.01.2021 
pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința 
individualizată sub numele de „apartament nr. 3”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu patru 
apartamente, clădire localizată  în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Teilor , nr. 27, 
clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară 30309 Anina  (Cartea Funciară  
veche nr. 3258 Steierdorf), număr cadastral top. 1183/31/b/37.../1/1/1/1/41. Locuința 
individualizată sub numele de „apartament nr. 3” face parte din domeniul privat al Statului 
Român. 

La punctul 33 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre pentru deschiderea  
unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele 
de „apartament nr. 6”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu douăzeci de apartamente clădire 
localizată în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Celnic Nord, bloc 1, clădirea rezidențială în 
cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară 30400 Anina (Cartea Funciară  veche nr. 3393 Steierdorf), 
număr cadastral top. 1183/31/b/37.../1/1/b/1. Locuința individualizată sub numele de „apartament 
nr. 6” face parte din domeniul privat al Statului Român. Mai este prezentat referatul de arobare, 
raportul de specialitate din partea compartimentului patrimoniu, administrare și specializat în 
închirierea și/sau vânzarea de fond locativ, rapoartele favorabile de avizare ale comisiilor de 
specialitate nr. I și II. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 32  din 28.01.2021 pentru 
deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința 
individualizată sub numele de „apartament nr. 6”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu 
douăzeci de apartamente clădire localizată în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Celnic 



Nord, bloc 1, clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară 30400 Anina 
(Cartea Funciară  veche nr. 3393 Steierdorf), număr cadastral top. 1183/31/b/37.../1/1/b/1. 
Locuința individualizată sub numele de „apartament nr. 6” face parte din domeniul privat al 
Statului Român. 

La punctul 34 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre pentru deschiderea 
unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele 
de „apartament nr. 13”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu douăzeci de apartamente, clădire 
localizată  în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Celnic Nord , bloc 4, clădirea rezidențială în 
cauză fiind înscrisă în Cartea Funciară 30506 Anina (Cartea Funciară  veche nr. 3397 Steierdorf), 
număr cadastral  top. 1183/31/b/37.../1/1/b/5. Locuința individualizată sub numele de „apartament 
nr. 13” face parte din domeniul privat al Statului Român. Mai este prezentat referatul de arobare, 
raportul de specialitate din partea compartimentului patrimoniu, administrare și specializat în 
închirierea și/sau vânzarea de fond locativ, rapoartele favorabile de avizare ale comisiilor de 
specialitate nr. I și II. 
 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi 
„pentru” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 33  din 28.01.2021 pentru 
deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința 
individualizată sub numele de „apartament nr. 13”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu 
douăzeci de apartamente, clădire localizată  în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Celnic 
Nord , bloc 4, clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă în Cartea Funciară 30506 Anina 
(Cartea Funciară  veche nr. 3397 Steierdorf), număr cadastral  top. 1183/31/b/37.../1/1/b/5. 
Locuința individualizată sub numele de „apartament nr. 13” face parte din domeniul privat al 
Statului Român.   

La punctul 35 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre pentru deschiderea 
pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința 
individualizată sub numele de „apartament nr. 1”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu trei de 
apartamente, clădire localizată  în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Cerna, nr. 10, clădirea 
rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară 31529 Anina  (Cartea Funciară veche nr.3297 
Steierdorf), număr cadastral  top. 1183/31/b/37.../1/1/1/80.   Locuința individualizată sub numele de 
„apartament nr. 1” face parte din domeniul privat al Statului Român. Mai este prezentat referatul de 
arobare, raportul de specialitate din partea compartimentului patrimoniu, administrare și specializat 
în închirierea și/sau vânzarea de fond locativ, rapoartele favorabile de avizare ale comisiilor de 
specialitate nr. I și II. 
 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi „pentru” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 34  din 28.01.2021 
pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința 
individualizată sub numele de „apartament nr. 1”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu trei 
de apartamente, clădire localizată  în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Cerna, nr. 10, 
clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară 31529 Anina  (Cartea Funciară 
veche nr.3297 Steierdorf), număr cadastral  top. 1183/31/b/37.../1/1/1/80. Locuința 
individualizată sub numele de „apartament nr. 1” face parte din domeniul privat al Statului 
Român. 

La punctul 36 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre pentru deschiderea 
unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele 
de „apartament nr. 3”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu șase de apartamente , clădire 
localizată  în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Colonovăț, nr. 9, clădirea rezidențială în 
cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară 31338 Anina(Cartea Funciară  veche nr. 2749 Steierdorf ), 
număr cadastral top. 1163/53/238/b/2/b/4/1/43. Locuința individualizată sub numele de „apartament 
nr. 3” face parte din domeniul privat al Statului Român. Mai este prezentat referatul de arobare, 
raportul de specialitate din partea compartimentului patrimoniu, administrare și specializat în 
închirierea și/sau vânzarea de fond locativ, rapoartele favorabile de avizare ale comisiilor de 
specialitate nr. I și II. 
 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi „pentru” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 35  din 28.01.2021 
pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința 



individualizată sub numele de „apartament nr. 3”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu șase 
apartamente, clădire localizată  în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Colonovăț, nr. 9, 
clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară 31338 Anina(Cartea Funciară  
veche nr. 2749 Steierdorf), număr cadastral top. 1163/53/238/b/2/b/4/1/43. Locuința 
individualizată sub numele de „apartament nr. 3” face parte din domeniul privat al Statului 
Român. 
 Punctul 37 de pe ordinea de zi a fost retras. 

La punctul 38 de pe ordinea de zi este prezentat Proiectul de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Februarie, 
Martie, Aprilie anul 2021, referatul de arobare, raportul de specialitate din partea secretarului 
general, raportul favorabil de avizare al comisiei de specialitate nr. III. 

Dl. consilier Burcaș Ioan îl propune de dl. consilier Danu Daniel-Ion. 
            Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi „pentru” 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 36  din 28.01.2021 privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al orașului Anina din lunile: 
Februarie, Martie, Aprilie anul 2021. 
 La punctul 39 – Diverse: 
 D-na consilier Bilav Violeta întreabă despre vaccinarea anticovid a bătrânilor din oraș cum 
se va desfășura, pentru că sunt mulți care vor să fie vaccinați, dl. primar spune că, am făcut 
demersurile necesare pentru a crea un centru de vaccinare în sediul Centrului de Afaceri unde 
trebuie să asigurăm o unitate cu apă curentă, frigidere și un circuit de intrare-ieșire separat. După 15 
februarie se va primi Ordinul Prefectului pentru deschiderea unui centru mobil. Pentru faza a II-a 
sunt bătrînii peste 65 de ani și bolnavii cronici până în vârstă de 65 de ani.  
 D-na consilier Bilav Violeta spune că, medicii de familie ar trebui să informeze populația cu 
privire la acest aspect, iar dl. primar precizează că, medicii știu situația ei înscriu on-line pacienții, 
iar bătrânii se pot înscrie și prin Serviciul de Asistență Socială care întocmesc listele. Sunt în jur de 
2.200 de persoane care se încadrează pentru vaccinare în această etapă. 
 Dl. consilier Waldkohr Alin spune că, la biserica catolică din centru copii sparg geamurile 
și acestea sunt vitralii care nu se mai fac acum și dacă se pot monta camere video de supraveghere, 
dl. primar precizează că se vor lua măsuri pentru remedierea situației. 
 Nefiind alte înscrieri la cuvânt dl. președinte anunță epuizarea problemelor înscrise pe 
ordinea de zi și declară ședința închisă, cei prezenți fiind de acord în unanimitate. 

 
 
 

                                                                                                                           Intocmit, 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            p.SECRETAR GENERAL,   
         Ioan BURCAȘ                                                             jr. Flavia-Roxana NEACȘU 


