
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
Nr. 1.660 / 28.02.2022 

PROCES – VERBAL 
Încheiat azi  28.02.2022, ora 1400 

în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local oraş Anina 
  

Având în vedere Ordinul Prefectului Județului Caraș-Severin nr.147/10.05.2021, privind încetarea de 
drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar al orașului Anina, a domnului Românu 
Gheorghe, primar al orașului Anina. 

Şedinţa a fost convocată de către domnul viceprimar Danu Daniel-Ion în baza invitaţiei scrise nr.1.486/ 
22.02.2022 şi a Dispoziţiei nr. 33 din 22.02.2022, conform art. 133, alin. (1) și art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), 
lit.a) și art.163, alin.1) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, a fost adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare pe site-ul U.A.T. Anina. 

Ținând cont de Dispoziția primarului orașului Anina nr. 361/29.10.2021 privind delegarea  atribuțiilor funcției 
publice de secretar general al U.A.T. Oraș Anina, d-nei Neacșu Flavia-Roxana, coordonator  S.P.C.L.E.P. Anina, aflat în 
subordinea Consiliului Local al orașului Anina. 

Convocarea consilierilor locali s-a făcut telefonic și prin e-mail. 
În invitaţie au fost specificate data, ora, locul desfăşurării, precum şi proiectul ordinii de zi propus a se 

discuta, conform prevederilor legale.  
La şedinţa de astăzi sunt prezenţi în sala de ședințe 13 consilieri locali, din numărul total de 15 consilieri 

care compun Consiliul Local al oraşului Anina. 
Secretarul general al orașului Anina, efectuează prezența nominală a consilierilor locali, după cum 

urmează: 
 

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

 

Sunt întrunite astfel prevederile art.137 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, fiind prezenţi 13 consilieri locali în funcţie, din numărul total de 15 
consilieri, şedinţa fiind legal constituită. De la ședință lipsesc dl. Andronescu Ovidiu și dl. Solomon Silviu. 

Domnul viceprimar mulțumește consilierilor locali pentru prezența la ședința ordinară și anunță că domnul 
Solomon Silviu-Alexandru este absent, acesta fiind președinte de ședință îl propune pe domnul Burcaș Ioan să 
prezideze ședința de astăzi. Nu au fost alte propuneri și toți consilierii prezenți la ședintă sunt de acord. 

Domnul consilier Burcaș Ioan, preia conducerea lucrărilor ședinței și declară ședința ordinară a consiliului 
local, deschisă și prezintă consiliului local, proiectul ordinii de zi a şedinţei cu completarea impusă față de 
situația prezentată, respectiv: 

1.  Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Burcaș Ioan președinte de ședință pentru 
ședința ordinară de astăzi 28.02.2022.  

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

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

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



3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Anina, pentru 
perioada 2021 – 2030; 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor necesare asigurării din bugetul local a 
contribuției de întreținere a doamnei Kalafus Frida în Căminul pentru Persoane Adulte și Vârstnice din cadrul 
Fundației PRO DEO – filiala Anina; 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei autoutilitare, marca ISUZU, necesară pentru 
deservirea U.A.T. Anina; 

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

6. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unei scări de pompieri cu 3 tronsoane, din aluminiu, 13,5 m, 
necesară pentru desfășurarea activității S.V.S.U. 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor necesare pentru tipărirea volumului Steierdorf 
– Anina – Scurt istoric al mineritului; 

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între U.A.T. oraş Anina şi 
S.C.TELEBEST MEDIA S.R.L; 

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

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local oraş Anina și a unui 
membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea funcției 
de director și director adjunct al Liceului “MATHIAS HAMMER”; 

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Programului Minimal de Lucrări pe anul 2022 finanţat 
din bugetul local şi din alte surse; 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii pentru  clubul 
sportiv de drept public  „Clubul  Sportiv Orășenesc Anina”; 

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de autorizare şi desfăşurare a 
activităţilor comerciale pe raza oraşului Anina; 

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

13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul Local al orașului Anina, 
a dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric parte din „ Ansamblul 16 case oficiali UDR, 
azi locuințe”, situat în orașul Anina, str.Mihai Eminescu, nr.9, ap.2, județul Caraș-Severin; 

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

14. Proiect hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Miniș ” – ramura estică, în suprafaţă 
de 656 mp din CF nr. 3, poziția 1525, 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 88; 

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

15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Miniș ” – ramura vestică, în 
suprafaţă de 1.492 mp din CF nr. 3, poziția 1525, 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 88; 

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



16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Pădurii” – ramura nordică, în 
suprafaţă de 690 mp din CF nr. 3, poziția 1525, 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 95; 

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

17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Pădurii” – ramura sudică, în 
suprafaţă de 3.675 mp din CF nr. 3, poziția 1525, 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 95; 

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

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Poștei”, în suprafaţă de 3.003 mp 
din CF nr. 3, poziția 1525, 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 94; 

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

19. Proiect de hotarâre privind  aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada Salcâmilor”, în suprafaţă de 1.639 
mp (1.425 mp intravilan și 214 mp extravilan) din CF nr. 3, poziția 1525, 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 102; 

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

20. Poiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Stadionului”, în suprafaţă de 2.742 
mp din CF nr. 3, poziția 1525, 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 103; 

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

21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Valea Tereziei” – ramura nordică, 
în suprafaţă de 1.717 mp din CF nr. 3, poziția 1525, 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 115; 

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

22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Valea Tereziei” – ramura sudică, 
în suprafaţă de 18.695 mp (13.353 mp intravilan și 5.342 mp extravilan) din CF nr. 3, poziția 1525, 
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 115; 

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

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Hotea Vasile (titular de contract de închiriere), a  
construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Aleea Brazilor, bloc C14,  etaj 2, 
locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 7.”, locuința în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară 
Individuală nr 30253-C1-U6  Anina, (CF veche nr. 3154  Steierdorf ) cu număr cadastral  
top.1183/33/a/1/a...a/2/1/16/ap.7 , locuință din domeniul privat al Statului Român; 

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

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Conțescu Mirela Manuela (titulară de contract de 
închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Oraș Nou , bloc P6,  
etaj IV, locuință individualizată sub numele de „apartament nr. 10.”; locuința în cauză este înscrisă  construcția 
locuinței  în cauză este înscrisă în Cartea Funciară Individuală nr 30843-C1-U3 Anina, (CF veche nr. 3154  
Steierdorf ) cu număr cadastral  top.1183/53/a/1/a...a/2/1/27/ap.10, locuință din domeniul privat al Statului 
Român; 

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

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Verde Minodora-Claudia (titulară de contract de 
închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Oraș Nou , bloc P3,  
parter, locuință individualizată sub numele de „apartament nr. 2”; locuința în cauză este înscrisă  construcția 
locuinței  în cauză este înscrisă în Cartea Funciară Individuală nr 30339-C1-U7  Anina, (CF veche nr. 3162  
Steierdorf ) cu număr cadastral  top.1183/53/a...a/2/1/24/ap.2, locuință din domeniul privat al Statului Român; 

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



26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Postelnicu Marian-Ionuț (titular de contract de 
închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Aleea Pinilor , bloc 
C5, locuință individualizată sub numele de „apartament nr. 1.”; locuința în cauză este înscrisă  în Cartea 
Funciară Individuală nr 30178-C1-U4 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3145 Steierdorf), număr cadastral   
top. 1183/53/a...a/2/1/7/ap.1., locuință din domeniul privat al Statului Român; 

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

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Luchian Paraschiva (titular de contract de 
închiriere), a „construcției (casă)” situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Valea Vulpilor , nr. 16; 
locuința în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară cu  nr. 31132 Anina, (C.F. veche nr. 2352  Steierdorf ) cu 
număr cadastral top. 394 Șteierdorf.  Locuință din domeniul privat al Statului Român; 

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

28. Proiect de hotărâre privind  deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru construcția locuinței individualizată sub numele de „apartament nr. 6”situată în clădirea rezidențială cu 
zece apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bl. P4; clădirea 
rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară  nr 31196 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3163 
Steierdorf), număr cadastral   top. 1183/33/a...a/2/1/25. Locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
6” face parte din domeniul privat al Statului Român. 

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

29. Diverse. 
Domnul consilier Burcaș Ioan, președintele de ședință, supune la vot ordinea de zi a ședinței ordinare din 

data de 28.02.2022, care este aprobată cu unanimitate de voturi „pentru” de către cei 13 consilieri prezenți 
în sala de ședințe. 

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

Domnul Conțescu Viorel anunță că, la punctul 24 de pe ordinea de zi, nu va participa la discuțiile și 
adoptarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării către Conțescu Mirela Manuela (titulară de 
contract de închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Oraș Nou 
, bloc P6,  etaj IV, locuință individualizată sub numele de „apartament nr. 10.”; locuința în cauză este înscrisă  
construcția locuinței  în cauză este înscrisă în Cartea Funciară Individuală nr 30843-C1-U3 Anina, (CF veche 
nr. 3154  Steierdorf ) cu număr cadastral top.1183/53/a/1/a...a/2/1/27/ap.10, locuință din domeniul privat al 
Statului Român; fiind în conflict de interese. 

 
În continuare președintele de ședință, domnul Burcaș Ioan prezină procesul verbal al ședinței ordinare 

din data de 31.01.2022 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 11.02.2022. Domnul consilier 
Ungureanu Dorinel spune că are obiecții față de legalitatea hotărârilor adoptate din luna ianuarie a vânzării 
pășunilor care nu pot fi vândute sub nicio formă, doar crescătorii de animale le pot închiria. 

Fără alte discuții supuse la vot, procesele verbale ale ședinței ordinare din data de 31.01.2022 și cel al 
ședinței extraordinare din data de 11.02.2022 sunt aprobate cu unanimitate de voturi „pentru” de către cei 
13 consilieri locali prezenți în sala de ședință. 

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

proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Burcaș Ioan președinte de ședință pentru ședința 
ordinară de astăzi 28.02.2022, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare 
al inițiatorului, raportul de specialitate al secretaruluingeneral alorașului Anina și avizul comisiei de specialitate.  

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
de către cei 13 consilieri prezenți în sala de ședință,  adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local 
nr. 35 din 28.02.2022. 
 

Se prezintă punctul 2  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
administrației publice locale a orașului Anina, pe anul 2022, 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. 1 -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este favorabil. 

Domnul viceprimar spune că aprobăm această rectificare ca urmare a banilor primiți din cotele unice 
de 6% de la Consiliul Județean și sumele primite pentru învățământ, pentru funcționarea acestora și bursele 
elevilor. Sumele s-au repartizat pe diverse poziții și la învățământ s-au alocat 564.000 lei. 

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. 36 din 28.02.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, Burcaș Ioan, prezintă punctul 3  de pe ordinea de zi - 

proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Anina, pentru 
perioada 2021 – 2030, 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 comisiilor de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. 1 -  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 Ungureanu Dorinel i-a cuvântul și spune că, pentru tabăra Miniș și tabăra Cireșnaia să accesăm 
proiecte că se mai poate face ceva cu aceste tabere de copii, iar dl. Viceprimar spune că cele două tabere nu 
sunt ale noastre, terenul nu este al nostru. Dl. Ungureanu spune că sunt în jur de 30 și ceva de hectare de teren. 
Dl. Burcaș întervine și precizează că, la instituțiile publice terenul urmează clădirea. 

Domnul viceprimar spune că, această strategie se poate modifica pe parcursul perioadei sale de 
desfășurare și trebuie aprobată ca să putem demara proiecte, costul nu trebuie trecut e corelat cu cel de la ADR-
VEST. 

 Domnul consilier Micicoi spune ca să fie introduse și zone de sport și de agreement. 
 Dl. viceprimar spune că, modificări se pot aduce, după cum se vede nu este inclus nici Muzeul 
Mineritului și acesta se va adăuga prin Hotărâre a Consiliului Local.   

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. 37 din 28.02.2022. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, Burcaș Ioan, prezintă punctul 4  de pe ordinea de zi - 

proiect de hotărâre privind aprobarea  alocării fondurilor necesare asigurării din bugetul local a contribuției de 
întreținere a doamnei Kalafus Frida în Căminul pentru Persoane Adulte și Vârstnice din cadrul Fundației PRO 
DEO – filiala Anina,  prezintă și 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 comisiilor de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. 1 -  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, acesta este un caz social d-na Frida Kalafus a acceptat să fie internată la 
Căminul pentru bătrâni, este singură și nu are nicio sursă de venit și până la obținerea unei pensii sau a unui 
grad de handicap să alocăm câteva luni suma de 2.500 lei / lună.  

D-na Bilav Viorica spune că are și ceva ani lucrați la Fabrica de Cherestea. 
Domnul viceprimar spune că, i s-a făcut rău pe drum și așa a acceptat să fie instituționalizată. 

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. 38 din 28.02.2022. 

 



În continuare domnul președinte de ședință, Burcaș Ioan, prezintă punctul 5  de pe ordinea de zi - 
proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei autoutilitare, marca ISUZU, necesară pentru deservirea 
U.A.T. Anina, prezintă și 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 comisiilor de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. 1 -  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, acesta este o autobasculantă o achiziționîm pentru a o folosi în oraș. 
Evaluarea mașinii s-a făcut și este în stare bună, nu trebuie să plătim tiți banii odată , vom plăti în rate suma de 
8.700 de euro. 

D-na Bilav Viorica întreabă din ce an este, iar dl. Viceprimar spune că anul de fabricație este 2007, cam 
veche zice d-na Bilav și prețul cam mare. 

Dl. Viceprimar spune că am cerut părerea unui expert și mașina este în regulă. 
Dl. Ungureanu Dorinel intervine spune ca să achiziționăm în leasing una nouă.   
Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 11 voturi „pentru” și 2 abțineri 

adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 28.02.2022.  S-au abținut de la vot d-na 
Bilav Viorica și dl. Ungureanu Dorinel. 
 

În continuare domnul președinte de ședință, Burcaș Ioan, prezintă punctul 6  de pe ordinea de zi - 
proiect de hotărâre privind achiziționarea unei scări de pompieri cu 3 tronsoane, din aluminiu, 13,5 m, necesară 
pentru desfășurarea activității S.V.S.U., prezintă și 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 comisiilor de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. 1 -  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, acesta este o scară specială de intervenție prețul ei fiind de 18.000 lei preț 
de achiziție, necesară în desfășurarea intervențiilor ISU.  

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. 40 din 28.02.2022. 

 
 În continuare domnul președinte de ședință, Burcaș Ioan, prezintă punctul 7  de pe ordinea de zi - 

proiect de hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor necesare pentru tipărirea volumului Steierdorf – Anina 
– Scurt istoric al mineritului, prezintă și 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 comisiilor de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. 1 -  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, acesta este o carte scrisă de către dl. Mosoroceanu Cristian și prețul este 
de 5.500 lei pentru tipărirea a două volume. 

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. 41 din 28.02.2022. 
 



În continuare domnul președinte de ședință, Burcaș Ioan, prezintă punctul 8  de pe ordinea de zi - 
proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între U.A.T. oraş Anina şi 
S.C.TELEBEST MEDIA S.R.L, prezintă și 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 comisiilor de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. 1 -  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 acest proiect se dorește încheierea unui contract de colaborare cu 
postul de televiziune Banat Sud-Vest, în locația pe care noi am pus-o la dispoziție pe strada Sadoveanu. 

Dl. Burcaș întreabă, și ce contract facem? 
Dl. Viceprimar spune că, postul de televiziune va promova orașul pentru toate activitațile ce se vor 

desfășura în acest an, de exemplu Aniversarea a 250 de ani de la înființarea localității, plus o sumă de bani 
pentru desfășurarea activității de zi cu zi în cadrul televiziunii. 

D-na Bilav întreabă unde o să aibe loc activitățile? 
Dl. Viceprimar spune că pe platoul Bucegi, iar dl. Roșian adaugă că, fiecare firmă va avea un stand.  
Referitor la semnarea contractului dl. Ungureanu Dorinel spune că, trebuie să vedem contractul pentru 

că, în contract trebuie prevăzut perioada de colaborare și suma pe care ne obligăm să o plătim lunar. 
Dl. Viceprimar precizează că, suma este de 7.000 lei pe lună. 
D-na Bilav spune că, nu i se pare corect ca noi să plătim atăta pentru promovarea orașului pe banii noștri 

că doar postul de televiziune este particular. 
Dl. Roșian Lavinius întrevine și spune că, practic se promovează orașul iar noi plătim taxele cu 

cheltuielile de funcționare ale postului de televiziune (apa, curentul, toate utilitățile necesare). 
Dl. Waldkohr Alin spune că, și postul de televiziune are un draft de contract pentru care plătește către 

stat taxe de funcționare.  
D-na Bilav spune ca să le dăm 4.000 lei pe lună, la care dl. Conțescu Viorel precizează că doar pentru 

noi funcționează acest post. 
Dl. Viceprimar intervine și precizează că abia l-a convins să vină la noi să ne promoveze orașul și nu 

numai orașul nostru ci tot Banatul Montan și acum îl alungam și prezintă domnilor consilieri contractul care se 
dorește a fi semnat. 

Se propune a parcurge celelalte puncte de pe ordinea de zi și la final se va relua discuția referitoare la 
semnarea contractului. 

 
În continuare domnul președinte de ședință, Burcaș Ioan, prezintă punctul 9  de pe ordinea de zi - 

proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local oraş Anina și a unui membru 
supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea funcției de director 
și director adjunct al Liceului “MATHIAS HAMMER”, prezintă și actele ce însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul comisiei de specialitate.  

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

Dl. Viceprimar îl propune pe dl. Burcaș Ioan și membru supleant pe dl. Retezan Nicolae. Alte propuneri 
nu au fost. 

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. 43 din 28.02.2022. 

 
 Domnul președinte de ședință, prezintă punctul 10  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 

aprobarea completării Programului Minimal de Lucrări pe anul 2022 finanţat din bugetul local şi din alte surse, 
prezintă și 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 comisiilor de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. 1 -  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. 

Dl. Viceprimar spune că, au fost omise luna trecută cele două obiective pentru care se vor executa lucrări 
de refacere la Puțul I și drumul de la Iughina la Tabăra Miniș. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” și 1 abținere, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 28.02.2022.  S-a abținut de la vot d-na 
consilier Bilav Viorica. 

 
 Domnul președinte de ședință, prezintă punctul 11  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii pentru clubul sportiv de drept public  „Clubul  Sportiv 
Orășenesc Anina”, prezintă și 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 comisiilor de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. 1 -  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. 

Dl. Viceprimar spune că se modifică organigrama și statul de funcții al clubului sportiv pentru ca 
președintele să aibe nivelul studiilor superioare cât și medii, pentru a depune toată documentația să fie clubul 
de sine stătător.  

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. 45 din 28.02.2022. 

 
Domnul președinte de ședință, prezintă punctul 12  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 

aprobarea actualizării Regulamentului de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza oraşului 
Anina, prezintă și 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 comisiilor de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. 1 -  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. 

Dl. Viceprimar spune că, multe legi nu mai sunt în vigoare s-a făcut o revedere asupra legislației și 
supunem aprobării Regulamentul de autorizare și desfășurare a activităților comerciale din oraș. 

D-na Bilav Viorica propune ca, să se amâne acest proiect până nu consultăm toți agenții economici din 
oraș. 

Dl. Neicu Gheorghe spune că, până în prezent nu a fost nimeni nemulțumit, nu au luat amenzi și chiar 
dacă s-a iscat vreo problemă tot la primărie s-au înțeles. 

Dl. Burcaș spune că orice oraș trebuie să aibe un Regulament și dacă vor fi discuții agentul economic 
vine la primărie,  aduce la cunoștință situația în care se află și se vor pune de acord fără a ajunge la stări 
conflictuale.  

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, adoptându-se în 
acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 28.02.2022. 

 



 Domnul președinte de ședință, prezintă punctul 13  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 
neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul Local al orașului Anina, a dreptului de preemţiune la 
vânzarea imobilului monument istoric parte din „ Ansamblul 16 case oficiali UDR, azi locuințe”, situat în orașul 
Anina, str.Mihai Eminescu, nr.9, ap.2, județul Caraș-Severin, prezintă și 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 comisiilor de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. 1 -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este favorabil. 

Comisia 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. 

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. 

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. 47 din 28.02.2022. 

 
 Domnul președinte de ședință, prezintă punctul 14  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 

aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Miniș” – ramura estică, în suprafaţă de 656 mp din CF nr. 3, poziția 
1525, 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 88, prezintă și actele ce însoțesc proiectul de 
hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul comisiei de specialitate.  

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

 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 28.02.2022. 
 

 Domnul președinte de ședință, prezintă punctul 15  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 
aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada Miniș” – ramura vestică, în suprafaţă de 1.492 mp din CF nr. 3, poziția 
1525, 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 88, prezintă și actele ce însoțesc proiectul de 
hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul comisiei de specialitate.  

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

 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din 28.02.2022. 

 
 Domnul președinte de ședință, prezintă punctul 16  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 

aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada Pădurii” – ramura nordică, în suprafaţă de 690 mp din CF nr. 3, poziția 
1525, 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 95, prezintă și actele ce însoțesc proiectul de 
hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul comisiei de specialitate.  

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



 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 28.02.2022. 

 
 Domnul președinte de ședință, prezintă punctul 17  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 

aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada Pădurii” – ramura sudică, în suprafaţă de 3.675 mp din CF nr. 3, poziția 
1525, 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 95, prezintă și actele ce însoțesc proiectul de 
hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul comisiei de specialitate.  

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

 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 28.02.2022. 

 
 Domnul președinte de ședință,  prezintă punctul 18  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 

aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada Poștei”, în suprafaţă de 3.003 mp din CF nr. 3, poziția 1525, 
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 94, prezintă și actele ce însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul comisiei de specialitate.  

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

 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 28.02.2022. 

 
 Domnul președinte de ședință,  prezintă punctul 19  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 

aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada Salcâmilor”, în suprafaţă de 1.639 mp (1.425 mp intravilan și 214 mp 
extravilan) din CF nr. 3, poziția 1525, 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 102, prezintă și actele 
ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul comisiei 
de specialitate.  

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

 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 28.02.2022. 

 
 Domnul președinte de ședință,  prezintă punctul 20  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 

aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada Stadionului”, în suprafaţă de 2.742 mp din CF nr. 3, poziția 1525, 
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 103, prezintă și actele ce însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul comisiei de specialitate.  

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

 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 54 din 28.02.2022. 



 
 Domnul președinte de ședință,  prezintă punctul 21  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 

aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada Valea Tereziei” – ramura nordică, în suprafaţă de 1.717 mp din CF nr. 
3, poziția 1525, 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 115, prezintă și actele ce însoțesc proiectul de 
hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul comisiei de specialitate.  

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

 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 28.02.2022. 

 
 Domnul președinte de ședință,  prezintă punctul 22  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 

aprobarea dezlipirii obiectivului „Strada Valea Tereziei” – ramura sudică, în suprafaţă de 18.695 mp (13.353 
mp intravilan și 5.342 mp extravilan) din CF nr. 3, poziția 1525, 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 115, prezintă și actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al 
inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului orașului Anina și avizul comisiei de specialitate.  

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

 Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 28.02.2022. 

 
 Domnul președinte de ședință,  prezintă punctul 23  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării către Hotea Vasile (titular de contract de închiriere), a  construcției locuinței situate în Orașul 
Anina, județul Caraș-Severin strada Aleea Brazilor, bloc C14,  etaj 2, locuință individualizată sub numele de 
„apartament nr. 7”, locuința în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară Individuală nr 30253-C1-U6  Anina, (CF 
veche nr. 3154  Steierdorf ) cu număr cadastral  top.1183/33/a/1/a...a/2/1/16/ap.7, locuință din domeniul privat 
al Statului Român, prezintă și actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al 
inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului orașului Anina și avizul celor două comisii de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. 1 -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este favorabil. 

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

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, de 
către cei 13 consilieri prezenți în sala de ședință, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 
57 din 28.02.2022. 

 
Dl. Conțescu Viorel nu participă la dezbarea acestui punct de pe ordinea de zi, fiind în conflict de 

interese. 
 Domnul președinte de ședință,  prezintă punctul 24  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării către Conțescu Mirela Manuela (titulară de contract de închiriere), a  construcției locuinței 
situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Oraș Nou , bloc P6,  etaj IV, locuință individualizată sub 
numele de „apartament nr. 10”; locuința în cauză este înscrisă  construcția locuinței  în cauză este înscrisă în 
Cartea Funciară Individuală nr 30843-C1-U3 Anina, (CF veche nr. 3154  Steierdorf) cu număr cadastral  
top.1183/53/a/1/a...a/2/1/27/ap.10, locuință din domeniul privat al Statului Român, prezintă și actele ce însoțesc 



proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului 
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul celor două comisii de 
specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. 1 -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este favorabil. 

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

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi „pentru”, adoptându-se în 
acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 28.02.2022. 
 

Domnul președinte de ședință,  prezintă punctul 25  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 
aprobarea vânzării către Verde Minodora-Claudia (titulară de contract de închiriere), a  construcției locuinței 
situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Oraș Nou , bloc P3,  parter, locuință individualizată sub 
numele de „apartament nr. 2”; locuința în cauză este înscrisă  construcția locuinței  în cauză este înscrisă în 
Cartea Funciară Individuală nr 30339-C1-U7  Anina, (CF veche nr. 3162  Steierdorf ) cu număr cadastral  
top.1183/53/a...a/2/1/24/ap.2, locuință din domeniul privat al Statului Român, prezintă și actele ce însoțesc 
proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului 
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul celor două comisii de 
specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. 1 -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este favorabil. 

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

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, de 
către cei 13 consilieri prezenți în sala de ședință, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 
59 din 28.02.2022. 

 
 Domnul președinte de ședință,  prezintă punctul 26  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării către aprobarea vânzării către Postelnicu Marian-Ionuț (titular de contract de închiriere), a  
construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Aleea Pinilor, bloc C5, locuință 
individualizată sub numele de „apartament nr. 1”; locuința în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară Individuală 
nr 30178-C1-U4 Anina (Cartea Funciară  veche nr. 3145 Steierdorf), număr cadastral top. 
1183/53/a...a/2/1/7/ap.1., locuință din domeniul privat al Statului Român, prezintă și actele ce însoțesc proiectul 
de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul celor două comisii de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. 1 -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este favorabil. 

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

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de  voturi „pentru”, de 
către cei 13 consilieri prezenți în sala de ședință, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 
60  din 28.02.2022. 
 

 Domnul președinte de ședință,  prezintă punctul 27  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 
aprobarea vânzării către aprobarea vânzării către Luchian Paraschiva (titular de contract de închiriere), a 
„construcției (casă)” situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Valea Vulpilor , nr. 16; locuința în 
cauză este înscrisă în Cartea Funciară cu  nr. 31132 Anina, (C.F. veche nr. 2352  Steierdorf ) cu număr cadastral 
top. 394 Steierdorf.  Locuință din domeniul privat al Statului Român, prezintă și actele ce însoțesc proiectul de 



hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul celor două comisii de specialitate.  

Din partea Comisiei de specialitate nr. 1 -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este favorabil. 

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

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de  voturi „pentru”, de 
către cei 13 consilieri prezenți în sala de ședință, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 
61 din 28.02.2022. 
 

 Domnul președinte de ședință,  prezintă punctul 28  de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 
deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru construcția locuinței individualizată 
sub numele de „apartament nr. 6”situată în clădirea rezidențială cu zece apartamente,  clădire situată în Orașul 
Anina, județ Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bl. P4; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea 
Funciară  nr 31196 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3163 Steierdorf), număr cadastral top. 
1183/33/a...a/2/1/25. Locuința individualizată sub numele de „apartament nr. 6” face parte din domeniul privat 
al Statului Român, prezintă și actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al 
inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului orașului Anina și avizul comisiei de specialitate.  

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

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de  voturi „pentru”, de 
către cei 13 consilieri prezenți în sala de ședință, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 
62 din 28.02.2022. 

 
Se revine la dezbaterea punctului 8 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii 

unui Contract de colaborare între U.A.T. oraş Anina şi S.C.TELEBEST MEDIA S.R.L. 
Dl. consilier Roșian Lavinius precizează că s-a clarificat perioada de constractare a serviciilor cu postul 

de televiziune este până la sfârșitul anului. 
 Dl. Ungureanu Dorinel spune că poate fi prelungită tacit perioada contractuală, dar valoarea tot nu este 

trecută. 
Dl. Roșian Lavinius spune că trebuie precizată suma, altfel la controlul Curții de conturi, ne contestă. 
Dl. Neicu Gheorghe  spune că, dacă citim toate activitățile desfășurate în contract suma nu este mare. 
Dl. Viceprimar precizează că, pentru deplasările lui, cheltuielile de funcționare noi dăm banii și el 

justifică banii primiți, cum plătim și la alte trusturi de presă reclamele, scopul este să organizăm târguri, gale, 
să promovăm interesul nostru local și nu numai. 
 Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de  voturi „pentru”, de către cei 13 
consilieri prezenți în sala de ședință, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 
28.02.2022. 
 În continuare dl. Viceprimar prezintă Consiliului Local, Planul de măsuri comunicat de Curtea de 
Conturi  prin care s-a stabilit recuperarea sumelor ce trebuie înapoiate. S-a așteptat să vină vreo amnistie fiscală, 
dar se pare că vom da inapoi sumele stabilite pentru fiecare angajat până la data de  31.07.2022. 

La punctul 29 de pe ordinea de zi – Diverse: 
 D-na consilier Bilav Viorica i-a cuvântul și spune că, piața agroalimentară este un dezastru, plouă pe 
sub acoperiș și mai ales de când sunt și cei cu haine acolo, își întind marfa  pe jos, pentru că nu au spațiu 
suficient.  
 Dl. Viceprimar spune că anul trecut s-a reparat acoperișul, plăcile de pe masă au fost vopsite.   
 D-na consilier Bilav Viorica spune că,  pe scenă să se achiziționeze vitrine frigorifice pentru, produsele 
alimentare: lapte, carne, ouă și brânză.  
 Dl. Consilier Waldkohr Alin spune că doamna care are câinii din Celnic nu-i mai ține și să vină cei de 
la Primărie că îi dă. 



            Dl. Viceprimar spune că,  se aduc câini din alte localități, dacă vedeți să anunțați și în special noaptea 
adaugă dl. Consilier Dudău Ilie. 

Întrucât alte întrebări, interpelări şi probleme de analizat nu mai sunt, iar punctele înscrise pe ordinea de 
zi a fost discutate, preşedintele de şedinţă mulțumește consilierilor pentru participarea la ședință și declară 
închise lucrările şedinţei ordinare din data de 28.02.2022.  

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în exemplar unic. 
 
 
             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
                 Consilier Ioan BURCAȘ 

 
 
 

 

                                                                                                           Întocmit,      
                                                                                     p. Secretar general al orașului Anina 

                                                                                jr. Flavia-Roxana NEACȘU 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 


