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PROCES – VERBAL 

Încheiat azi  31.01.2022, 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.635/ 25.01.2022 şi a Dispoziţiei nr. 637 din 25.01.2022, 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 toți cei 15 consilieri locali, din numărul 

total de 15 consilieri care compun Consiliul Local al oraşului Anina. 
Secretarul general al orașului Anina, efectuează prezența nominală a consilierilor locali, 

după cum urmează: 
 

Nr. crt.           Numele și prenumele Prezența la ședință 
1. AMARIE PETRU Prezent 
   2. ANDRONESCU TUDOR-OVIDIU Prezent 
   3. BILAV   VIORICA Prezent 
   4. BURCAȘ  IOAN Prezent 
   5. BURLUI NATALIA-ANETA Prezent 
   6. CONȚESCU VIOREL Prezent 
   7. DANU DANIEL-ION Prezent 
   8. DUDĂU ILIE Prezent 
   9. MICICOI GHEORGHE-DANIEL Prezent 
   10. NEICU GHEORGHE Prezent 
   11. RETEZAN IOAN Prezent 
   12. ROŞIAN   LAVINIUS-ION Prezent 
   13. SOLOMON SILVIU-ALEXANDRU 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 toți cei 15 consilieri locali în 
funcţie, din numărul total de 15 consilieri, şedinţa fiind legal constituită. 

Domnul viceprimar mulțumește consilierilor locali pentru prezența la ședința ordinară. 
Domnul consilier Andronescu Tudor-Ovidiu președintele de ședință, preia conducerea 

lucrărilor ședinței și declară ședința ordinară a consiliului local, deschisă. 
Domnul consilier Andronescu Tudor-Ovidiuprezintă consiliului local, proiectul ordinii de zi a 

şedinţei, respectiv: 



1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului orașului Anina 
aferente trimestrului IV al anului 2021; 

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

2. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare, sursa 
E, pe anul 2021, în sumă de 167,11 lei din excedentul anilor precedenți; 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2022 a sumei de 1.134.248,41 lei din 
excedentul anilor precedenți; 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Anina, pentru anul şcolar 2022 – 2023; 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobareaProgramului de Activităţi Cultural - Educativ – 
Sportive, care se vor desfăşura în anul 2022; 

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii din evidenţa fiscală a U.A.T. Oraş Anina a 
creanțelor bugetare datorate de persoane juridice radiate din registrele în care au fost înregistrate 
potrivit legii; 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 
oraşului Anina, a unui teren extravilan, în suprafaţă de 21.033 mp, cuprins în C.F. nr. 32549 Anina, 
Nr.Cadastral 32549, situat în oraşul Anina, zona Puțul V, județul Caraș-Severin; 

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

8. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului 
Local al orașului Anina din lunile: Februarie, Martie, Aprilie anul 2022; 

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în extravilan – zona 
Celnic – drumul Reșiței”, în suprafaţă de 78.400 mp. din CF nr.3, poziția 1471, 
nr.top.1183/31/b/37...1/1/e/2/b/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în favoarea orașului 
Anina, domeniul public, conform H.G..nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția 256; 

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

10. 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.16, 
ap.2, județul Caraș-Severin; 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea 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 

12. Proiect de hotărâre privind ; 
                   inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii taxei de închiriere a Sălii de Sport Anina 
pentrudesfășurarea activităților echipelor clubului „C.S. Sport Star Anina”, pentru anul 2022; 

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



14. Proiect hotărâre privind aprobarea scutirii taxei de închiriere a Sălii de Sport Anina, pentru 
anul 2022, privind desfășurarea activității echipei de fotbal „ACS VIITORUL ANINA 2014”pe 
timpul iernii sau a timpului nefavorabil; 

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren 
intravilan, în suprafață de 6.475 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș 
Anina, zona Crivina, cuprins în C.F. nr. 31716Anina, Nr. cadastral 278, nr.top.ST 1001/a şi a 
preţului de vânzare al acestuia; 

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren 
intravilan, în suprafață de 111 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina,situat în oraș 
Anina, strada Miniș, cuprins în C.F. nr. 31360 Anina, Nr. cadastral 31360 şi a preţului de vânzare al 
acestuia; 

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

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren 
intravilan, în suprafață de 1.478 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina,situat în oraș 
Anina, strada George Coșbuc, F.N.cuprins în C.F. nr. 32296Anina, Nr. topografic 
1163/53/238/b/2/b/1/6 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

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

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, situat în oraș Anina, strada Bufenilor, F.N., identificat în C.F.nr.32531 Anina, nr.topografic 
1183/31/b/25, având o suprafață totală de 1.165 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea 
Funciară; 

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren 
intravilan, în suprafață de 936 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș 
Anina, strada Victoriei, nr. 8, județul Caraș-Severin, cuprins în C.F. nr. 32546 Anina, Nr. cadastral  
32546, Nr. topografic 32546  şi a preţului de vânzare al acestuia; 

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

extravilan, categoria pășune, în suprafață de 26.052 mp., aparținând domeniul privat al orașului 
Anina, situat în oraș Anina, zona Puțul V, cuprins în C.F. nr. 32547Anina, Nr. cadastral 32547 şi a 
preţului de vânzare al acestuia; 

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

extravilan, categoria pășune, în suprafață de 22.000 mp., aparținând domeniul privat al orașului 
Anina, situat în orașAnina, zona Ponor-Rogoz, cuprins în C.F. nr. 32527 Anina, Nr. cadastral 31527 
şi a preţului de vânzare al acestuia; 

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

intravilan, în suprafață de 518 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș 
Anina, strada Oraș Nou, nr. F.N., județul Caraș-Severin, cuprins în C.F. nr. 32553 Anina, Nr. 
cadastral  32553 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU 
23. Proiect de hotărâre privind acordarea  mandatului special reprezentantului UAT Oraș Anina 

în  AGA a S.C.AQUCARAȘ S.A în vederea exprimarii votului în ședința din data de 17.02.2022, 
ora 1100 a AGA a S.C.AQUCARAȘ S.A, referitor la punctele înscrise pe ordinea de zi; 

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



24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind Monitorizareadepozitului închis de 
deșeuri  din orașul Anina;  

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

25. Proiect de hotărâre privind deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  „apartament nr. 1”, situată 
în clădirea rezidențială cu două apartamente,  clădire situată în orașul Anina, județul Caraș-Severin, 
strada Miniș, nr. 14; clădirea rezidențială în cauzăeste înscrisă în Cartea Funciară nr. 30673 Anina 
(Cartea Funciară veche nr. 3074  Steierdorf),  cu număr cadastral  top. 
1163/53/238...a/1/1/b/104.Locuința individualizată sub numele de „apartament nr. 1”,face parte din 
domeniul privat al Statului Român; 

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

26. Proiect de hotărâre privind deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală)pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  „apartament nr. 2”, situată în 
clădirea rezidențială cu patru apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, 
strada Cheile Gârliștei, nr. 13; clădirea rezidențială în cauzăeste înscrisă în Cartea Funciară nr. 
30741 Anina ( CF veche nr. 3117  Steierdorf ), cu număr cadastral  top. 1183/31/b/37/b...1/1/b/6. 
Locuința individualizată sub numele de „apartament nr. 2”,face parte din domeniul privat al Statului 
Român; 

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

27. Proiect de hotărâre privind deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  ”apartament nr. 2”, situată în clădirea rezidențială 
cu două apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Poet Andrei Mureșanu, 
nr. 8; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr. 30379 Anina ( CF  veche nr. 
2852Steierdorf),cu număr cadastraltop.1163/53/238/b/2...a/1/1/1/1/1/1/b/71.Locuința individualizată sub 
numele de „apartament nr. 2”, face parte din domeniul privat al Statului Român; 

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

28. Proiect de hotărâre privind deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru construcția locuinței individualizată sub numele de „apartament nr. 1”, situată în clădirea rezidențială 
cu două apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada 13 Decembrie, nr. 11; 
clădirea rezidențială în cauzăeste înscrisă în Cartea Funciară veche nr. 3127  Steierdorf,  cu număr cadastral  
top. 1183/31/b/37/b...1/1/b/18. Locuința individualizată sub numele de „apartament nr. 1”, face parte din 
domeniul privat al Statului Român; 

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

29. Proiect de hotărâre privind deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  „apartament nr. 1”, scara 1, situată în clădirea 
rezidențială cu nouă apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Stadionului, 
nr. 1; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr.30904 Anina (Cartea Funciară veche 
nr. 3081 Steierdorf), cu număr cadastral top.1163/53/238...a/1/1/b/111. Locuința individualizată sub numele 
de „apartament nr. 1 ”, scara 1, face parte din domeniul privat al Statului Român; 

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

30. Proiect de hotărâre privind deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  „apartament nr. 4”, situată în clădirea rezidențială 
cu zece apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Valea Tereziei, nr. 39; 
clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr. 30999 Anina, (Cartea Funciară veche nr. 
3192  Steierdorf), cu număr cadastral  top.1163/53/238...a/a/a/22. Locuința individualizată sub  numele de 
„apartament nr. 4” face parte din domeniul privat al Statului Român; 

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

31. Proiect de hotărâre privind deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru construcția locuinței individualizată sub numele de „apartament nr. 13”, situată în clădirea rezidențială 
cu patrusprezece apartamente, clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, Aleea Pinilor, bl. C4; 



clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr.32274 Anina (Cartea Funciară veche nr.3144 
Steierdorf), număr cadastral  top. 1183/53/a...a/2/1/6.Locuința individualizată sub numele de „apartament nr. 
13” face parte din domeniul privat al Statului Român; 

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

32. Proiect de hotărâre privind deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru construcția locuinței individualizată sub numele de  „apartament nr. 1”, situată în clădirea rezidențială 
cu zece apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, Aleea Pinilor, bl. C5; clădirea 
rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară  nr. 30178 Anina  (Cartea Funciară veche nr. 3145 
Steierdorf ), număr cadastral   top. 1183/53/a...a/2/1/7.Locuința individualizată sub numele de „apartament 
nr. 1”,face parte din domeniul privat al Statului Român; 

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

33. Proiect de hotărâre privind deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru construcția locuinței individualizată sub numele de „apartament nr. 4”, situată în clădirea rezidențială 
cu douăzeci apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, Celnic Nord, bl. 5; clădirea 
rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară   nr. 30055 Anina  (Cartea Funciară  veche nr. 3398 
Steierdorf ), număr cadastral   top. 1183/31/b...1/1/b/6.Locuința individualizată sub numele de „apartament 
nr. 4” face parte din domeniul privat al Statului Român; 

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

34. Diverse. 
 

Domnul consilier Andronescu Tudor-Ovidiu, președintele de ședință, supune la vot ordinea 
de zi a ședinței ordinare din data de 31.01.2022, care este aprobată cu unanimitate de voturi 
„pentru” de către cei 15 consilieri prezenți în sala de ședințe. 

În continuare președintele de ședință, domnul Andronescu Tudor-Ovidiu 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 Solomon Silviu-Alexandru anunță că nu va participa la emiterea și adoptarea 
Proiectului de hotărâre privindaprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren 
intravilan, în suprafață de 1.478 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina,situat în oraș 
Anina, strada George Coșbuc, F.N.cuprins în C.F. nr. 32296Anina, Nr. topografic 
1163/53/238/b/2/b/1/6 şi a preţului de vânzare al acestuia, punctul 17 de pe ordinea de zi, fiind în 
conflict de interese. 

 
Domnul Amarie Petru anunță că nu va participa la emiterea și adoptarea Proiectului de 

hotărâre privindaprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren intravilan, în suprafață 
de 936 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș Anina, strada Victoriei, nr. 
8, județul Caraș-Severin, cuprins în C.F. nr. 32546 Anina, Nr. cadastral  32546, Nr. topografic 
32546  şi a preţului de vânzare al acestuia, punctul 19 de pe ordinea de zi, fiind în conflict de 
interese. 

 
În continuare președintele de ședință, domnul Andronescu Tudor-Ovidiu prezină procesul 

verbal al ședinței ordinare din data de 22.12.2021 
Fără alte discuții supus la vot, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 22.12.2021 

este aprobat cu unanimitate de voturi „pentru” de către cei 15 consilieri locali prezenți în sala 
de ședință. 

 
Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 1 de pe 

ordinea de zi - proiect de hotărâre privindaprobareaconturilor de execuție ale bugetului orașului 
Anina aferente trimestrului IV al anului 2021, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre 



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

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

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. 1 din 31.01.2022. 

 
Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 2 de pe 

ordinea de zi - proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de 
funcționare, sursa E, pe anul 2021, în sumă de 167,11 lei din excedentul anilor precedenți, prezintă 
actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului 
Anina și avizul comisiei de specialitate.  

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

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 31.01.2022. 
 

 Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 3 de pe 
ordinea de zi - proiect de hotărâre privindaprobarea utilizării în anul 2022 a sumei de 1.134.248,41 
lei din excedentul anilor precedenți, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, 
referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul comisiei de specialitate.  

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

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 31.01.2022. 
 

Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 4 de pe 
ordinea de zi - proiect de hotărâre privindaprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Anina, pentru anul şcolar 2022 – 
2023, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectivreferatul 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. 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 
favorabilacest proiectde hotărâre. 

Domnul viceprimar i-a cuvântul și spune că, nu este modificată rețeaua școlară este aceeiași 
ca și anul trecut. 

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. 4 din 31.01.2022. 



 
Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 5 de pe 

ordinea de zi - proiect de hotărâre privindaprobareaProgramului de Activităţi Cultural - Educativ – 
Sportive, care se vor desfăşura în anul 2022, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul celor două comisii 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 
favorabilacest proiectde hotărâre. 

Domnul viceprimar i-a cuvântul și spune că, dacă au luat cunoștință anexa la proiect în care 
au fost înscrise propunerile pentru anul 2022 și dacă mai dorește cineva să propună și alte activități.  

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. 5 din 31.01.2022. 

 
Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 6 de pe 

ordinea de zi - proiect de hotărâre privindaprobarea scăderii din evidenţa fiscală a U.A.T. Oraş 
Anina a creanțelor bugetare datorate de persoane juridice radiate din registrele în care au fost 
înregistrate potrivit legii, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv referatul de 
aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului orașului Anina și avizul celor două comisii 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 
favorabilacest proiectde hotărâre. 

Domnul viceprimar i-a cuvântul și spune că, aici propunem scăderea din evidența fiscală 
persoanele juridice, adică firmele care și-au încetat activitatea și au fost radiate la Camera 
Comerțului 

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. 6 din 31.01.2022. 

 
Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 7 de pe 

ordinea de zi - proiect de hotărâre privindaprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat 
al oraşului Anina, a unui teren extravilan, în suprafaţă de 21.033 mp, cuprins în C.F. nr. 32549 
Anina, Nr.Cadastral 32549, situat în oraşul Anina, zona Puțul V, județul Caraș-Severin, prezintă 
actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului 
Anina și 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 arhitecturăavizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Domnul viceprimar i-a cuvântul și spune că, acest teren în ședințele trecute am aprobat 
dezlipirea în două loturi și acum propunem aprobarea trecerii din domeniul public în privat al 
orașului. 



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. 7 din 31.01.2022. 

 
Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 8 de pe 

ordinea de zi - proiect de hotărâre privindalegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele 
Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Februarie, Martie, Aprilie anul 2022, prezintă actele 
ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de 
specialitate întocmit de secretarul orașului Aninași 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 
favorabilacest proiectde hotărâre. 

Domnul viceprimar i-a cuvântul și îl propune pe domnul consilier Solomon Silviu-
Alexandru și spune, că cine mai dorește să facă și alte propuneri. 

Fără alte propuneri sau alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre cu propunerea 
nominalizată a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, adoptându-se în acest sens 
Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 31.01.2022, urmând ca dl. Consilier Solomon Silviu-
Alexandru să fie președintele de ședință pentru următoarele trei luni (Februarie, Martie, 
Aprilie 2022). 

 
Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 9 de pe 

ordinea de zi - proiect de hotărâre privindaprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în extravilan – 
zona Celnic – drumul Reșiței”, în suprafaţă de 78.400 mp. din CF nr.3, poziția 1471, 
nr.top.1183/31/b/37...1/1/e/2/b/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în favoarea orașului 
Anina, domeniul public, conform H.G..nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția 256, prezintă actele ce 
însoțesc proiectul de hotărâre respectiv referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate 
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și 
avizul comisiei de specialitate. 

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

Domnul viceprimar i-a cuvântul și spune că, propunem aprobării trecerii acestui obiectiv în 
domeniul public al orașului, o parte a început să se împădurească și dacă nu–l întabulăm noi, că cei 
de la Ocolul Silvic vor să îl ia ei.  

Fără alte propuneri sau alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre cu propunerea 
nominalizată a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, adoptându-se în acest sens 
Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 31.01.2022. 
 

Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 10 de pe 
ordinea de zi - proiect de hotărâre privindneexercitarea 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.16, 
ap.2, județul Caraș-Severin, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv referatul de 
aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului orașului Anina și avizul celor trei comisii 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. 



Comisia de specialitate nr. III – comisia juridică, învățământ, sănătate, cultură, protecție 
socială, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, sport și agrement, avizează 
favorabilacest proiectde hotărâre. 
 Domnul viceprimar i-a cuvântul și spune că, imobilul este casa d-lui Defta de pe strada 
Eminescu, care în momentul de față are modificată structura imobilului și vănzarea este solicitată de 
firma lichidatoare, iar când ajung actele la notar se pretinde ca atât noi ca preemtori cât și Consiliul 
Județean și Direcția de Cultură Județeană că ne expimăm dreptul de neexercitare la vânzarea în 
speță, imobilul fiind în lista monumentelor istorice. 

Fără alte propuneri sau alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre cu propunerea 
nominalizată a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, adoptându-se în acest sens 
Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 31.01.2022. 
 

Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 11 de pe 
ordinea de zi - proiect de hotărâre privindaprobarea Programului Minimal de Lucrări pe anul 2022 
finanţat din bugetul local şi din alte surse, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv 
referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul celor două comisii 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 i-a cuvântul și precizează că, dacă s-a observat în anexa proiectului sunt 
enumerate lucrările care se vor efectua în oraș, în acest an din bugetul local sau din alte surse. 
           Domnul consilier Roșian Lavinius spune că trebuie reparat și zidul din fața blocului G, din 
strada Sfînta Varvara de la vechea primărie, iar dl. viceprimar arată că este nominalizat și acest 
obiectiv, iar prioritățile vor fi executate urgent. 
 Domnul consilier Andronescu Ovidiu precizează că, în momentul în care mai apar și alte 
lucrări se poate modifica sau completa anexa proiectului.  

Fără alte propuneri sau alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre cu propunerea 
nominalizată a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, adoptându-se în acest sens 
Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 31.01.2022. 
 

Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 12 de pe 
ordinea de zi - proiect de hotărâre privindaprobarea scutirii de la plata chiriilor locuinţelor sociale, 
pentru familiile beneficiare de ajutor social de pe raza oraşului Anina, pe anul 2022, prezintă actele 
ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului 
Anina și avizul celor două comisii 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 
favorabilacest proiectde hotărâre. 
Domnul viceprimar i-a cuvântul și precizează că, la începutul fiecărui an probăm hotărâre pentru 
scutirea familiilor beneficiare de ajutoare sociale de la plata chiriilor locuințelor. 



Fără alte propuneri sau alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre cu propunerea 
nominalizată a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, adoptându-se în acest sens 
Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 31.01.2022. 
 

Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 13 de pe 
ordinea de zi - proiect de hotărâre privindaprobarea scutirii taxei de închiriere a Sălii de Sport Anina 
pentru desfășurarea activităților echipelor clubului „C.S. Sport Star Anina”, pentru anul 2022, prezintă 
actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului 
Anina și avizul celor două comisii 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 
favorabilacest proiectde hotărâre. 

Domnul viceprimar i-a cuvântul și precizează că, și prin acest proiectși următorul de pe 
ordinea de zi, la începutul fiecărui an probăm hotărâre pentru scutirea celor 2 cluburi sportive de pe 
raza orașului de la plata taxei de închiriere, conform programului stabilit și precizat în proiect. 
Domnul consilier Andronescu Ovidiu adaugă că, este și normal să susținem aceste cluburi pentru 
desfășurarea activităților sportive ale copiilor noștri. 

Fără alte propuneri sau alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre cu propunerea 
nominalizată a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, adoptându-se în acest sens 
Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 31.01.2022. 
 

Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 14 de pe 
ordinea de zi - proiect de hotărâre privindaprobareascutirii taxei de închiriere a Sălii de Sport Anina, 
pentru anul 2022, privind  desfășurarea activității echipei de fotbal „ACS VIITORUL ANINA 2014”pe 
timpul iernii sau a timpului nefavorabil, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv 
referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul celor două comisii 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 
favorabilacest proiectde hotărâre. 

Fără alte propuneri sau alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre cu propunerea 
nominalizată a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, adoptându-se în acest sens 
Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 31.01.2022. 
 

Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 15 de pe 
ordinea de zi - proiect de hotărâre privindaprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren intravilan, în suprafață de 6.475 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în 
oraș Anina, zona Crivina, cuprins în C.F. nr. 31716Anina, Nr. cadastral 278, nr.top.ST 1001/a şi a 
preţului de vânzare al acestuia, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv referatul 
de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul celor două comisii 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. II –comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea 
monumentelor istorice și de arhitectură, avizează favorabilacest proiectde hotărâre. 

Domnul viceprimar i-a cuvântul și spune că, terenul în cauză este situat în Crivina unde are 
gaterul dl. Torcea, este stabilit prețul de pornire la licitație conform Raportului de evaluare și va fi 
supus procedurii de vânzare prin licitație publică unde poate participa orice persoană interesată. 

Fără alte propuneri sau alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre cu propunerea 
nominalizată a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, adoptându-se în acest sens 
Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 31.01.2022. 
 

Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 16 de pe 
ordinea de zi - proiect de hotărâre privindaprobareaprin licitaţie publică deschisă a unui teren 
intravilan, în suprafață de 111 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina,situat în oraș 
Anina, strada Miniș, cuprins în C.F. nr. 31360 Anina, Nr. cadastral 31360 şi a preţului de vânzare al 
acestuia, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv referatul de aprobare al 
inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului orașului Anina și avizul celor două comisii 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. II –comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea 
monumentelor istorice și de arhitectură, avizează favorabilacest proiectde hotărâre. 

Domnul viceprimar i-a cuvântul și spune că, terenul în cauză este situat pe strada Miniș, 
unde este depusă o cerere de cumpărare a acestui teren pentru amenajarea unui spațiu de agrement, 
de joacă pentru copii. 
Doamna consilier Bilav Viorica spune că,pe acest terenafost încheiat un contract de închiriere între 
primărie și dna. Palatinus, iar din 2009 este încheiat contract de închiriere unei alte persoane, cu o 
suprafață de 280 mp. și prezină în copie aceste documente. Analizând documentele cu dl. 
viceprimar, acesta spune că, din schițele prezentate, rezultă a fost un lot de 400 mp. care a fost 
împărțit în două loturi distincte, a câte 200 mp., deci nu este unul și același teren. D-na consilier 
Bilav Viorica spune că, parcelarea în cele două loturi a făcut-o dl. Tarasov și dacă își asumă acest 
lucru este în regulă. 

Fără alte propuneri sau alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre cu propunerea 
nominalizată a fost aprobat cu 13 de voturi „pentru” și 2 abțineri din partea d-nei Bilav Viorica și 
a d-lui Ungureanu Dorinel, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 
31.01.2022. 

 
În continuare, la dezbaterea punctul 17 de pe ordinea de zi, nu participă și nu va vota dl. 

consilier local Solomon Silviu-Alexandru, aflându-se în conflict de interese. 
Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 17 de pe 

ordinea de zi - proiect de hotărâre privindaprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren intravilan, în suprafață de 1.478 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina,situat în 
oraș Anina, strada George Coșbuc, F.N.cuprins în C.F. nr. 32296Anina, Nr. topografic 
1163/53/238/b/2/b/1/6 şi a preţului de vânzare al acestuia, prezintă actele ce însoțesc proiectul de 
hotărâre respectiv referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului 
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul celor două 
comisii 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. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea 
monumentelor istorice și de arhitectură, avizează favorabilacest proiectde hotărâre. 
 Domnul viceprimar i-a cuvântul și spune că, pentru acest teren a fost depusă o cerere de 
cumpărare, fiind situat pe strada George Coșbuc unde se dorește să amenajeze un spațiu pentru 
depozitarea și prezentarea autoturismelor pentru vânzare.  

Fără alte propuneri sau alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre cu propunerea 
nominalizată a fost aprobat cu 14 voturi „pentru”. D-nul Solomon Silviu-Alexandru, aflându-se în 
conflict de interese, nu a participat la vot, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local 
nr. 17 din 31.01.2022. 
 

Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 18 de pe 
ordinea de zi - proiect de hotărâre privindaprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul 
oraşului Anina, situat în oraș Anina, strada Bufenilor, F.N., identificat în C.F.nr.32531 Anina, 
nr.topografic 1183/31/b/25, având o suprafață totală de 1.165 mp, în două loturi, în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv referatul de 
aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului orașului Anina și avizul  comisie 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 favorabilacest proiectde hotărâre. 
Domnul viceprimar i-a cuvântul și spune că, pentru acest teren a propus să fie împărțit în două 
loturi și înscrise în cartea funciară, este situat pe strada Bufenilor. Pe un lot sunt amplasate garaje și 
celălalt  va rămâne liber.  

Fără alte propuneri sau alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre cu propunerea 
nominalizată a fost aprobat cu unanimitate de voturi „pentru”, adoptându-se în acest sens 
Hotărârea Consiliului Local nr. 18  din 31.01.2022. 
 

În continuare, la dezbaterea punctului 19 de pe ordinea de zi, nu participă și nu va vota dl. 
consilier local Amarie Petru, aflându-se în conflict de interese. 

Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 19 de pe 
ordinea de zi - proiect de hotărâre privindaprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren intravilan, în suprafață de 936 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș 
Anina, strada Victoriei, nr. 8, județul Caraș-Severin, cuprins în C.F. nr. 32546 Anina, Nr. cadastral  
32546, Nr. topografic 32546  şi a preţului de vânzare al acestuia, prezintă actele ce însoțesc 
proiectul de hotărâre respectiv referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și 
avizul  celor două comisii 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. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea 
monumentelor istorice și de arhitectură, avizează favorabilacest proiectde hotărâre. 

Domnul viceprimar i-a cuvântul și spune că, terenul este solicitat pentru cumpărare și este 
situat pe strada Victoriei în spatele Ocolului Silvic o parte din el și în cealaltă parte este situată Casa 
Parohială Ortodoxă. 



Fără alte propuneri sau alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 
voturi „pentru”. D-nul Amerie Petru, aflându-se în conflict de interese, nu a participat la vot, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 31.01.2022. 

 
Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 20 de pe 

ordinea de zi - proiect de hotărâre privindaprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren extravilan, categoria pășune, în suprafață de 26.052 mp., aparținând domeniul privat al 
orașului Anina, situat în oraș Anina, zona Puțul V, cuprins în C.F. nr. 32547Anina, Nr. cadastral 
32547 şi a preţului de vânzare al acestuia, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv 
referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul  celor două comisii 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. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea 
monumentelor istorice și de arhitectură, avizează favorabilacest proiectde hotărâre. 

Domnul viceprimar i-a cuvântul și spune că, terenul este extravilan din categoria pășune, 
este situat în zona străzii Puțul V, este solicitat pentru cumpărare de către dl.Diaconu care dorește 
să-și facă o fermă de animale. 

Doamna consilier Bilav Viorica precizează ca, este o suprafață mare de teren și de ce nu îl 
dăm spre închiriere sau concesionare pentru o perioadă de 7 sau 10 ani. Tot d-na Bilav spune că 
prin Legea nr. 86 din 2014 nu se pot vinde pășunile și pentru schimbarea categoriei de folosință este 
nevoie de acordul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
 Domnul viceprimar precizează că, nu trebuie niciun acord și pășunea se poate vinde, d-na 
Bălan în referatul de specialitate nu a precizat că pășunea nu se poate vinde, a întrebat la Direcția 
Agricolă și nu este niciun impediment pentru vânzare. 
 Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost votat cu 10 voturi „pentru” și 5 abțineri, nefiind 
îndeplinite prevederile att. 139 alin. (2), necesar adoptării hotărârii înstrăinării dreptului de 
proprietate (majoritatea calificată de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție, 
definită la art. 5 lit. dd) din O.U.G. nr. 57/20199 privind Codul administrativ). Proiectul de 
hotărâre nu a fost aprobat. 
              După discuțiile purtate la punctul 21 de pe ordinea de zi și a propunerii reluării votului 
pentru acest proiect de hotărâre de către d-na consilier Burlui Natalia, dl. președinte de ședință 
supune din nou la vot Proiectul de hotărâre care a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” și 3 abțineri, 
adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 31.01.2022. 
 

Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintă punctul 21 de pe 
ordinea de zi - proiect de hotărâre privindaprobareavânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren extravilan, categoria pășune, în suprafață de 22.000 mp., aparținând domeniul privat al 
orașului Anina, situat în orașAnina, zona Ponor-Rogoz, cuprins în C.F. nr. 32527 Anina, Nr. 
cadastral 31527 şi a preţului de vânzare al acestuia, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul  celor două comisii 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. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea 
monumentelor istorice și de arhitectură, avizează favorabilacest proiectde hotărâre. 



 Domnul viceprimar i-a cuvântul și spune că, terenul este extravilan din categoria pășune, în 
zona Ponor-Rogoz, este depusă o cerere să îl cumpere dl. Șișiu care are ferma de aninale acolo și 
vrea să facă o plantație de lucernă.  
 Doamna consilier Bilav Viorica precizează că, este aceeași situație ca la precedentul 
proiect, o suprafață mare de teren. 
 Domnul consilier Conțescu Viorel spune că, prin votul nostru îi încurajăm să-și dezvolte 
ferme, doar sunt oamenii noștrii, ai orașului. 
 Doamna Bilav Viorica precizează că, dacă prin închirierea pășunii pentru o suprafață așa 
de mare este o taxă preponderent mare, să scădem prețul de închiriere. 
 Domnul consilier Ungureanu Dorinel spune că, sunt nenumărate artricole prin presă pe 
aceste subiecte, problema este să nu se vândă, mai bine să fie închiriat. 
 Domnul consilier Roșian Lavinius spune că, știe că s-a întors din străinătate și fiul d-lui 
Șișiu tocmai pentru a-l ajuta pe tatăl său în dezvoltarea și munca care trebuie depusă pentru 
îngrijirea animalelor. 
 Domnul președinte de ședință, supune la vot, proiectul de hotărâre care a fost aprobat cu 
12 voturi „pentru” și 3 abțineri, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 
31.01.2022. 
 D-na consilier Burlui Natalia propune să fie reluat votul și pentru proiectul de hotărâre 
de la punctul 20 de pe ordinea de zi,  la cere toți consilierii sunt de acord cu reluarea votului. 
 

Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 22 de pe 
ordinea de zi - proiect de hotărâre privindaprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui 
teren intravilan, în suprafață de 518 mp., aparținând domeniul privat al orașului Anina, situat în oraș 
Anina, strada Oraș Nou, nr. F.N., județul Caraș-Severin, cuprins în C.F. nr. 32553 Anina, Nr. 
cadastral  32553 şi a preţului de vânzare al acestuia, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre 
respectiv referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul  celor două comisii 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. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea 
monumentelor istorice și de arhitectură, avizează favorabilacest proiectde hotărâre. 
Domnul viceprimar i-a cuvântul și spune că, terenul este și pentru acest teren este depusă o cerere 
de cumpărare. 

Fără alte propuneri sau alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi „pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 22  
din 31.01.2022. 

 
Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 23 de pe 

ordinea de zi - proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Oraș 
Anina în AGA a S.C.AQUCARAȘ S.A în vederea exprimarii votului în ședința din data 
de17.02.2022, ora 1100a AGA a S.C.AQUCARAȘ S.A, referitor la punctele înscrise pe ordinea de 
zi, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv referatul de aprobare al inițiatorului, 
raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului orașului Anina și avizul celor două comisii 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. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea 
monumentelor istorice și de arhitectură, avizează favorabilacest proiectde hotărâre. 



Domnul viceprimar i-a cuvântul și îl propune pe dl. consilier Solomon Silviu-Alexandru, care a fost 
și la precedentele ședințe ale S.C.AQUCARAȘ S.A să fie reprezentant din partea orașului Anina. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă sunt și alte propuneri, 
Fără a fi alte propuneri sau alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi „pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 23  
din 31.01.2022. 
  

Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 24 de pe 
ordinea de zi - proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind Monitorizarea depozitului 
închis de deșeuri din orașul Anina, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv 
referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul celor două comisii 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 
favorabilacest proiectde hotărâre, avizează favorabilacest proiectde hotărâre. 

Domnul viceprimar i-a cuvântul și spune că la începutul fiecărui an trebuie să aprobăm acest 
proiect de hotărâre pentru depozitul închis de deșeuri din oraș. 

Fără a fi alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi „pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 24  din 31.01.2022. 

 
Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 25 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. 1”, situată 
în clădirea rezidențială cu două apartamente,  clădire situată în orașul Anina, județul Caraș-Severin, 
strada Miniș, nr. 14; clădirea rezidențială în cauzăeste înscrisă în Cartea Funciară nr. 30673 Anina 
(Cartea Funciară veche nr. 3074  Steierdorf),  cu număr cadastral  top. 
1163/53/238...a/1/1/b/104.Locuința individualizată sub numele de „apartament nr. 1”,face parte din 
domeniul privat al Statului Român, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv 
referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și avizul comisiei de specialitate. 

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

Fără a fi alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi „pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 25  din 31.01.2022. 

 
Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 26 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. 2”, situată în 
clădirea rezidențială cu patru apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, 
strada Cheile Gârliștei, nr. 13; clădirea rezidențială în cauzăeste înscrisă în Cartea Funciară nr. 
30741 Anina ( CF veche nr. 3117  Steierdorf ), cu număr cadastral  top. 1183/31/b/37/b...1/1/b/6. 
Locuința individualizată sub numele de „apartament nr. 2”,face parte din domeniul privat al Statului 
Român, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv referatul de aprobare al 
inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului orașului Anina și avizul comisiei de specialitate. 

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



Fără a fi alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi „pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 26  din 31.01.2022. 

 
Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 27 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. 2”, situată în clădirea 
rezidențială cu două apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Poet Andrei 
Mureșanu, nr. 8; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr. 30379 Anina ( CF  veche 
nr. 2852Steierdorf),cu număr cadastraltop.1163/53/238/b/2...a/1/1/1/1/1/1/b/71.Locuința individualizată sub 
numele de „apartament nr. 2”, face parte din domeniul privat al Statului Român, prezintă actele ce însoțesc 
proiectul de hotărâre respectiv referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și 
avizul comisiei de specialitate. 

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

Fără a fi alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi „pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 27  din 31.01.2022. 

 
Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 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. 1”, scara 1, situată în 
clădirea rezidențială cu nouă apartamente, clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada 
Stadionului, nr. 1; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr.30904 Anina (Cartea 
Funciară veche nr. 3081 Steierdorf), cu număr cadastral top.1163/53/238...a/1/1/b/111. Locuința 
individualizată sub numele de „apartament nr. 1”, scara 1, face parte din domeniul privat al Statului Român, 
prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv referatul de aprobare al inițiatorului, 
raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului orașului Anina și avizul comisiei de specialitate. 

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

Fără a fi alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi „pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 28  din 31.01.2022. 

 
Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 29 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. 1”, scara 1, situată în 
clădirea rezidențială cu nouă apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada 
Stadionului, nr. 1; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr.30904 Anina (Cartea 
Funciară veche nr. 3081 Steierdorf), cu număr cadastral top.1163/53/238...a/1/1/b/111. Locuința 
individualizată sub numele de „apartament nr. 1”, scara 1, face parte din domeniul privat al Statului Român, 
prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv referatul de aprobare al inițiatorului, 
raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului orașului Anina și avizul comisiei de specialitate. 

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

Fără a fi alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi „pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 29  din 31.01.2022. 

 
Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 30 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. 4”, situată în clădirea 
rezidențială cu zece apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Valea 
Tereziei, nr. 39; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr. 30999 Anina, (Cartea 



Funciară veche nr. 3192  Steierdorf), cu număr cadastral  top.1163/53/238...a/a/a/22. Locuința 
individualizată sub  numele de „apartament nr. 4” face parte din domeniul privat al Statului Român, prezintă 
actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului 
Anina și avizul comisiei de specialitate. 

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

Fără a fi alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi „pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 30  din 31.01.2022. 

 
Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 31 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. 13”, situată în 
clădirea rezidențială cu patrusprezece apartamente, clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, 
Aleea Pinilor, bl. C4; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară nr.32274 Anina (Cartea 
Funciară veche nr.3144 Steierdorf), număr cadastral  top. 1183/53/a...a/2/1/6.Locuința individualizată sub 
numele de „apartament nr. 13” face parte din domeniul privat al Statului Român, prezintă actele ce 
însoțesc proiectul de hotărâre respectiv referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate 
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și 
avizul comisiei de specialitate. 

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

Fără a fi alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi „pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 30  din 31.01.2022. 
 

Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 32 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. 1”, situată în clădirea 
rezidențială cu zece apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, Aleea Pinilor, bl. 
C5; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară  nr. 30178 Anina  (Cartea Funciară veche 
nr. 3145 Steierdorf ), număr cadastral   top. 1183/53/a...a/2/1/7.Locuința individualizată sub numele de 
„apartament nr. 1”,face parte din domeniul privat al Statului Român, prezintă actele ce însoțesc proiectul 
de hotărâre respectiv referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și 
avizul comisiei de specialitate. 

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

Fără a fi alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi „pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 32  din 31.01.2022. 

 

Domnul președinte de ședință, Andronescu Tudor-Ovidiu, prezintăpunctul 33 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. 4”, situată în clădirea 
rezidențială cu douăzeci apartamente,  clădire situată în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, Celnic Nord, 
bl. 5; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă în Cartea Funciară   nr. 30055 Anina  (Cartea Funciară  
veche nr. 3398 Steierdorf ), număr cadastral   top. 1183/31/b...1/1/b/6.Locuința individualizată sub numele 
de „apartament nr. 4” face parte din domeniul privat al Statului Român, prezintă actele ce însoțesc 
proiectul de hotărâre respectiv referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina și 
avizul comisiei de specialitate. 



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

Fără a fi alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi „pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 33  din 31.01.2022. 

 
La punctul 34 de pe ordinea de zi – Diverse: 
D-na consilier Bilav Viorica i-a cuvântul și spune ca să fie notificată Direcția de Drumuri 

Județeană să nu mai circule cu viteză utilajele de dezăpezire în oraș,  pentru că stropesc casele și 
blochează căile de ieșire din curte/casă sau a spațiilor comerciale care sunt situate aproape de 
șosea. 

D-nul viceprimar spune că nu are șoferul cum să oprească la fiecare intrare în curtea 
imobilelor sau în fața spațiilor comerciale și să dea la lopată ca să deschidă calea de acces la 
intrările spre curțile imobilelor. 

 
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 31.01.2022.  

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                Întocmit,      
Consilier Tudor-Ovidiu ANDRONESCU                         p. Secretar general al orașului Anina 

                                                                                         jr. Flavia-Roxana NEACȘU 
 
 

 

 


