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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
Nr.7.313  / 29.07.2021 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi  29.07.2021, ora 1430 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local oraş Anina 

  
    Având în vedere Ordinul Prefectului Județului Caraș-Severin nr.147/10.05.2021, privind încetarea 

de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar al orașului Anina, a domnului 
Românu Gheorghe, primar al orașului Anina. 

  Şedinţa a fost convocată de domnul viceprimar Danu Daniel-Ion în baza invitaţiei scrise nr.7.143 / 
23.07.2021 şi a Dispoziţiei nr.223 din 23.07.2021, conform art. 133, alin. (1) și art.134, alin.(1), lit.a), 
alin.(3), lit.a) și art.163, alin.1) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, a fost adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare pe site-ul U.A.T. Anina.  
 Convocarea consilierilor locali s-a făcut telefonic și prin e-mail. 
  În invitaţie au fost specificate data, ora, locul desfăşurării, precum şi proiectul ordinii de zi propus a 
se discuta, conform prevederilor legale. Lucrările şedinţei sunt publice, respectându-se astfel prevederile 
art.138, alin (1) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modicările și completările ulterioare.  
  La şedinţa de astăzi sunt prezenţi în sala de ședințe 14 consilieri locali, din numărul total de 15 
consilieri, care compun Consiliul Local al oraşului Anina, 1 consilier local, domnul Dudău Ilie, lipsește 
motivat. 

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 - 
   9. MICICOI GHEORGHE-DANIEL Prezent 
   10. NEICU GHEORGHE Prezent 
   11. RETEZAN IOAN Prezent 
   12. ROŞIAN   LAVINIUS-ION Prezent 
   13. SOLOMON SILVIU-ALEXANDRU Prezent 
   14. UNGUREANU   DORINEL Prezent 
   15. WALDKOHR ALIN-NICOLAE Prezent 

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

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a orașului 
Anina, pe anul 2021; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul II al 

anului 2021; 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de elaborare P.A.C. – Proiect pentru 
autorizarea lucrărilor de construcţie, pentru „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor 
naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de 
integrare a activităților de transport, distribuție si consum final în orașul Anina cu localitățile 
aparţinătoare (Steierdorf şi Anina)”, judeţul Caraş Severin; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice si 
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează spre adoptare 
Consiliului local al orașului Anina, județul Caraș-Severin; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării de la bugetul local a cheltuielilor efectuate cu 

transportul donațiilor făcute de către Asociația MEDICINE AIDE ET PRESENCE LANGUEDOC-
ROUSSILLON, Căminului de Persoane Vârstnice Anina; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
6. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al orașului 

Anina, pentru anul 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi; 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    

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

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al oraşului 

Anina, a unui teren  extravilan, în suprafaţă de 27.800 mp, cuprins în C.F. nr. 32328 Anina, 
Nr.Cadastral 32328, situat în oraşul Anina, zona Puțul V, județul Caraș-Severin; 

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

în suprafață de 4.900 mp, aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, zona 
Crivina, cuprins în C.F. nr. 32365 Anina, nr. cadastral 32365 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

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

extravilan, în suprafață de 6.300 mp, aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș 
Anina, zona Crivina, cuprins în C.F. nr. 32361 Anina, nr. top.895/a134...1/f/3/1 Steierdorf şi a preţului 
de vânzare al acestuia; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea deschiderii unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 

Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 6”, situată în clădirea 
rezidențială (bloc) cu douăzeci apartamente , clădire localizată  în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, 
strada Celnic Nord, bl. 1 , 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 Orașului Anina; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
12. Proiect de hotărâre privind 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 apartamente , clădire localizată  în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada 
Celnic Nord, bl. 4 , 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 Orașului Anina; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Culcea Nuța, (titular de contract de închiriere) 

a construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bloc P2, etaj I,   
apartament nr. 4, locuință care este înscrisă  în Cartea Funciară Individuală cu  nr 30125-C1-U7  
Anina, (CF  veche nr. 3161/4 Steierdorf ) cu număr cadastral top.1183/33/a/1/a...a/2/1/23/ap.4     
Șteierdorf, locuință din domeniul privat al Statului Român; 

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

construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bloc P2, parter, 
scara .. - .., apartament nr. 2, locuință care este înscrisă în Cartea Funciară Individuală cu  nr 30125-
C1-U6  Anina, (CF veche nr. 3161/2 Steierdorf ) cu număr cadastral top 1183/33/a/1/a...a/2/1/23/ap.2 
Șteierdorf, locuință din domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Damaschin Cristian, (titular de contract de 

închiriere) a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin ,strada Oraș Nou, 
bloc P1, scara .. - .., apartament nr. 14 , locuință care este înscrisă în Cartea Funciară Individuală cu  nr 
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30428-C1-U5  Anina, (CF  veche nr. 3160/14  Steierdorf ) cu număr cadastral top  
1183/33/a/1/a...a/2/1/22/ap.14 Șteierdorf, locuință din domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Știoboranu Paul-Mihăiță, (titular de contract 

de închiriere) a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin,strada Oraș Nou , 
bloc P1, parter , apartament nr. 2, locuință care este înscrisă în Cartea Funciară Individuală cu  nr 
30428-C1-U4  Anina, (CF  veche nr. 3160/2  Steierdorf ) cu număr cadastral top  
1183/33/a/1/a...a/2/1/22/ap.2  Șteierdorf, locuință din domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Voicu Vasile, (titular decontract de închiriere) 

a construcției locuinței situate în Orașul Anina , județ Caraș-Severin , strada Aleea Pinilor , bloc C4, 
parter, apartament nr. 3 , locuință care este înscrisă în Cartea Funciară Individuală cu  nr 32274-C1-U2  
Anina, (CF  veche nr. 3144/3 Steierdorf ) cu număr cadastral top  1183/53/a/1/a...a/2/1/6/ap.3  
Șteierdorf.   locuință din domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
18. Proiect de hotărâre Pentru aprobarea vânzării către Poplicean Florin -Sebastian , (titular de 

contract de închiriere) a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada 
Colonovăț , nr. 9, apartament nr. 3 ,locuință care este înscrisă  în Cartea Funciară Individuală cu  nr 
31338-C1-U1  Anina, (CF  veche nr. 2749 Steierdorf ) cu număr cadastral top  . 
1163/53/238/b/2/b/4/1/43/ap.3  Șteierdorf.., locuință din domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
19. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al 

orașului Anina din lunile: August, Septembrie, Octombrie, anul 2021; 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    

20. Diverse. 
  Totodată, domnul viceprimar propune introducerea pe ordinea de zi a următorului proiect de 
hotărâre: 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina, situat în 

oraș Anina, strada Dealu Frumos, identificat în C.F.nr.31917 Anina, nr.Cadastral 31917, având o 
suprafață totală de 856 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară. 

      Supus la vot, proiectul ordinii de zi al şedinţei, cu completarea propusă, este aprobat cu 
unanimitate de voturi „pentru” . 

În continuare președintele de ședință, domnul Retezan 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. 
       Președintele de ședință, domnul Retezan Ioan, preia conducerea lucrărilor și prezintă procesul-verbal 
al ședinței ordinare din data de 25.06.2021. 

  Fără alte discuții supus la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 25.06.2021, este 
aprobat cu 13 voturi „pentru” și 1 „abținere” .  
 

Domnul Retezan Ioan, prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 
aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a orașului Anina, pe anul 2021, prezintă 
actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de 
specialitate al compartimentului Buget, Finanțe, Contabilitate și avizul comisiei de specialitate.  

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

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

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 173 din 29.07.2021 . 
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În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi, -  proiect de hotărâre 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul II al anului 2021, 
prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul 
de specialitate al compartimentului de resort și avizul comisiei de specialitate.  

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

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

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru” 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 174 din 29.07.2021 . 
 

În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 
privind aprobarea achiziționării de servicii de elaborare P.A.C. – Proiect pentru autorizarea 
lucrărilor de construcţie, pentru „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale 
în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a 
activităților de transport, distribuție si consum final în orașul Anina cu localitățile aparţinătoare 
(Steierdorf şi Anina)”, judeţul Caraş Severin, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort și avizele comisiilor de 
specialitate.  

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

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

Domnul viceprimar Danu Daniel-Ion, spune că referitor la acest proiect de hotărâre s-a obținut 
certificatul de urbanism privind lucrările de construire la proiectul privind Dezvoltarea rețelelor inteligente 
de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, 
precum și de integrare a activităților de transport, distribuție si consum final în orașul Anina cu localitățile 
aparţinătoare (Steierdorf şi Anina)”, judeţul Caraş Severin. S-a identificat traseul rețelei de gaz, de la Reșița 
la Anina. Acum se aprobă achiziționarea de servicii de elaborare P.A.C. – proiect pentru autorizarea 
lucrărilor de construcții. 

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

Domnul Conțescu Viorel îl roagă pe domnul viceprimar să clarifice confuzia privind rețeaua de gaz, 
informații care au apărut în mediul online. 

Domnul viceprimar Danu Daniel-Ion spune că a apărut în mediul online declarația domnului 
președinte al Consiliului Județean, privind rețeaua de gaz, dânsul nu a menționat de orașul Anina în această 
declarație, deoarece era vorba despre magistrala rețelei de gaz, iar orașul nostru este arondat municipiului 
Reșița. Noi nu facem parte din acea parte a rețelei de gaz. Noi vom primi gaz prin intermediul acestui 
proiect de la Reșița. Se lucrează la proiect, facem toți pașii premergători. 

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. 175 din 29.07.2021. 

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice si organizatorice, termenele și 
circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează spre adoptare Consiliului local al orașului Anina, 
județul Caraș-Severin, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al 
inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort și avizul comisiei de specialitate.  
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Comisia de specialitate nr. III – Comisia juridică, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, sport și agrement,  avizează favorabil acest 
proiect de hotărâre.  

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

Domnul viceprimar îi spune doamnei p.secretar general să descrie ce conține acest regulament. 
Doamna p.secretar general spune că prin acest regulament se aprobă măsurile metodologice si 

organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează spre adoptare Consiliului 
local al orașului Anina, adică procesul de inițiere, elaborare, redactare, structura și conținutul proiectelor de 
hotărâri, analiza și supunerea spre adoptare a proiectelor de hotărâri.  

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. 176 din 29.07.2021. 

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind aprobarea suportării de la bugetul local a cheltuielilor efectuate cu transportul donațiilor 
făcute de către Asociația MEDICINE AIDE ET PRESENCE LANGUEDOC-ROUSSILLON, 
Căminului de Persoane Vârstnice Anina, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
referatul de aprobare al inițiatorului, rapoartul de specialitate al compartimentului de resort și avizele 
comisiilor de specialitate.  

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

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

Domnul viceprimar Danu Daniel-Ion spune că este vorba despre o asociație nonprofit din Franța, care 
au donat mai multe materiale, constând în obiecte de mobilier, medicamente și alte lucruri, Căminului de 
Persoane Vârstnice Anina. Transportul trebuie suportat de către Primărie. O parte din materiale au fost 
duse direct la Căminul de Persoane Vârstnice, iar restul de materiale care aveau defecțiuni au rămas, ele 
vor fi reparate și donate persoanelor aflate în dificultate. 

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

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” și 2 
„abțineri” adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 177 din 29.07.2021. 

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al orașului Anina, pentru anul 
2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, prezintă actele care însoțesc 
proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort și avizele comisiilor de specialitate.  

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

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

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 178 din 29.07.2021. 

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina, situat în oraș 
Anina, strada Victoriei, identificat în C.F.nr.32089, nr.Cadastral 32089, având o suprafață totală de 
935 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară, prezintă actele care însoțesc proiectul 
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de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de 
resort și avizul comisiei de specialitate.  

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

Domnul viceprimar Danu Daniel-Ion spune că terenul este solicitat de o doamnă, care are nevoie de 
teren pentru a i se da în folosință gratuită, pentru a putea să intabuleze locuința cumpărată de la Orașul 
Anina.  

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

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 179 din 29.07.2021. 

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al oraşului Anina, a unui teren  
extravilan, în suprafaţă de 27.800 mp, cuprins în C.F. nr. 32328 Anina, Nr.Cadastral 32328, situat în 
oraşul Anina, zona Puțul V, județul Caraș-Severin, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort și 
avizele comisiilor de specialitate. 

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

Domnul viceprimar Danu Daniel-Ion spune că este vorba despre halda de la Puțul V, domnul 
Diaconu Constantin dorește să cumpere terenul. 

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

Domnul consilier Roșian Lavinius întreabă dacă acum se votează doar trecerea din domeniul public, 
în domeniul privat?  

Domnul viceprimar răspunde că în cadrul acestei ședințe, se aprobă doar trecerea din domeniul public 
în domeniul prival al orașului Anina, a acestui teren. 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 11 voturi „pentru” și 3 ” 
abțineri”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 180 din 29.07.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren extravilan, în suprafață de 
4.900 mp, aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, zona Crivina, cuprins 
în C.F. nr. 32365 Anina, nr. cadastral 32365 şi a preţului de vânzare al acestuia, referitor la punctele 
înscrise pe ordinea de zi, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare 
al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort și rapoartele de avizare ale comisiilor 
de specialitate. 

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

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

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

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 10 voturi „pentru” și 4 ” 
abțineri”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 181 din 29.07.2021.  

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren extravilan, în suprafață de 



7 
 

6.300 mp, aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, zona Crivina, cuprins 
în C.F. nr. 32361 Anina, nr. top.895/a134...1/f/3/1 Steierdorf şi a preţului de vânzare al acestuia, 
prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, 
raportul de specialitate al compartimentului de resort și avizele comisiilor de specialitate. 

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

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

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

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 10 voturi „pentru” și 4 ” 
abțineri”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 182 din 29.07.2021 

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind  aprobarea deschiderii unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru 
locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 6”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu 
douăzeci apartamente, clădire localizată  în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Celnic Nord, 
bl. 1 , 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 Orașului Anina, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort și 
avizele comisiilor de specialitate. 

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

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

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 183 din 29.07.2021. 

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind 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 apartamente , clădire localizată  în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Celnic Nord, 
bl. 4 , 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 Orașului Anina, prezintă actele care însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort și 
avizele comisiilor de specialitate. 

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

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

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 184 din 29.07.2021. 

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea vânzării către Culcea Nuța, (titular de contract de închiriere) a 
construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bloc P2, etaj 
I,   apartament nr. 4, locuință care este înscrisă  în Cartea Funciară Individuală cu  nr 30125-C1-U7  
Anina, (CF veche nr. 3161/4 Steierdorf) cu număr cadastral top.1183/33/a/1/a...a/2/1/23/ap.4     
Șteierdorf, locuință din domeniul privat al Statului Român, prezintă actele care însoțesc proiectul de 
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hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de 
resort și avizele comisiilor de specialitate. 

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

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

Domnul viceprimar spune că puncte înscrise pe ordinea de zi de la nr.13, până la nr.18, sunt locuințe 
vândute din domeniul privat al statului român, locuințe care unele dintre ele au fost achitate, sau preluate 
cu vânzarea în rate, începută de către Gostrans SA.  

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

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 185 din 29.07.2021. 

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre pentru aprobarea vânzării către Gache Nicu, (titular de contract de închiriere) a  
construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Oraș Nou, bloc P2, 
parter, scara .. - .., apartament nr. 2, locuință care este înscrisă în Cartea Funciară Individuală cu  nr 
30125-C1-U6  Anina, (CF veche nr. 3161/2 Steierdorf ) cu număr cadastral top 
1183/33/a/1/a...a/2/1/23/ap.2 Șteierdorf, locuință din domeniul privat al Statului Român, prezintă 
actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort și avizele comisiei de specialitate. 

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

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

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

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 186 din 29.07.2021. 

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 15 de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea vânzării către Damaschin Cristian, (titular de contract de închiriere) a  
construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin ,strada Oraș Nou, bloc P1, scara 
.. - .., apartament nr. 14 , locuință care este înscrisă în Cartea Funciară Individuală cu  nr 30428-C1-
U5  Anina, (CF  veche nr. 3160/14  Steierdorf ) cu număr cadastral top  1183/33/a/1/a...a/2/1/22/ap.14 
Șteierdorf, locuință din domeniul privat al Statului Român, prezintă actele care însoțesc proiectul de 
hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, rapoartul de specialitate al compartimentului de 
resort și avizele comisiilor de specialitate. 

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

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

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

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 187 din 29.07.2021. 
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În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 16 de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea vânzării către Știoboranu Paul-Mihăiță, (titular de contract de 
închiriere) a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin,strada Oraș Nou , 
bloc P1, parter , apartament nr. 2, locuință care este înscrisă în Cartea Funciară Individuală cu  nr 
30428-C1-U4  Anina, (CF  veche nr. 3160/2  Steierdorf ) cu număr cadastral top  
1183/33/a/1/a...a/2/1/22/ap.2  Șteierdorf, locuință din domeniul privat al Statului Român, prezintă 
actele care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort și avizele comisiilor de specialitate. 

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

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

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

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 188 din 29.07.2021. 

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 17 de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea vânzării către Voicu Vasile, (titular decontract de închiriere) a 
construcției locuinței situate în Orașul Anina , județ Caraș-Severin , strada Aleea Pinilor , bloc C4, 
parter, apartament nr. 3 , locuință care este înscrisă în Cartea Funciară Individuală cu  nr 32274-
C1-U2  Anina, (CF  veche nr. 3144/3 Steierdorf ) cu număr cadastral top  1183/53/a/1/a...a/2/1/6/ap.3  
Șteierdorf.   locuință din domeniul privat al Statului Român, prezintă actele care însoțesc proiectul de 
hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de 
resort și avizul comisiei de specialitate. 

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

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

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

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 189 din 29.07.2021. 

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 18 de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre Pentru aprobarea vânzării către Poplicean Florin -Sebastian, (titular de contract de 
închiriere) a  construcției locuinței situate în Orașul Anina, județ Caraș-Severin, strada Colonovăț, 
nr. 9, apartament nr. 3, locuință care este înscrisă  în Cartea Funciară Individuală cu  nr 31338-C1-
U1  Anina, (CF  veche nr. 2749 Steierdorf ) cu număr cadastral top  . 1163/53/238/b/2/b/4/1/43/ap.3  
Șteierdorf.., locuință din domeniul privat al Statului Român, prezintă actele care însoțesc proiectul de 
hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de 
resort și avizul comisiei de specialitate. 

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

Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 
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 Domnul președinte de ședință întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe 
ordinea de zi.  

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 190 din 29.07.2021. 

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 19 de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al orașului 
Anina din lunile: August, Septembrie, Octombrie, anul 2021, prezintă actele care însoțesc proiectul 
de hotărâre respectiv,  referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului 
de resort și avizul comisiei de specialitate. 

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

Domnul viceprimar propune pentru președinte de ședință pentru ședintele Consiliului Local, pentru 
lunile August, Septembrie și Octombrie pe domnul consilier Neicu Gheorghe. 

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

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 191 din 29.07.2021. 

 
În continuare dl. președinte de ședință prezintă punctul 1 de pe completare ordine de zi - proiect 

de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina, situat în 
oraș Anina, strada Dealu Frumos, identificat în C.F.nr.31917 Anina, nr.Cadastral 31917, având o 
suprafață totală de 856 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară, prezintă actele 
care însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort și avizele comisiilor de specialitate. 

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

Domnul viceprimar spune că se dorește dezmembrarea acestui teren, deoarece domnul Runcan 
Gheorghe a depus o cerere la U.A.T. Anina, pentru a cumpăra terenul, în vederea construirii unui garaj. 
Terenul se află situat pe strada Dealu Frumos, în vecinătatea locuinței domnului Runcan Gheorghe. 

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

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 192 din 29.07.2021. 

 
Punctul 20 de pe ordinea de zi  - Diverse  
Nu sunt discuții, pe acest punct de pe ordinea de zi. 
 
 Întrucât alte întrebări, interpelări şi probleme de analizat nu mai sunt, iar punctele înscrise pe 

ordinea de zi au fost discutate, preşedintele de şedinţă mulțumește consilierilor pentru participarea la 
ședință și declară închise lucrările şedinţei ordinare din data de 29.07.2021.  

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

                                   Consilier Ioan RETEZAN                                             
 

                                                                                                  Întocmit, 
                                                                                        p. Secretar general al orașului Anina 
                                                                                                       Marcela NIȚICĂ 


