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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
Nr.8.239  / 31.08.2021 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi  31.08.2021, ora 1400 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local oraş Anina 

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

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

  Şedinţa a fost convocată de domnul viceprimar Danu Daniel-Ion în baza invitaţiei scrise nr.8.037/ 
25.08.2021 şi a Dispoziţiei nr.257 din 25.08.2021, conform art. 133, alin. (1) și art.134, alin.(1), lit.a), 
alin.(3), lit.a) și art.163, alin.1) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, a fost adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare pe site-ul U.A.T. Anina.  
 Convocarea consilierilor locali s-a făcut telefonic și prin e-mail. 
  În invitaţie au fost specificate data, ora, locul desfăşurării, precum şi proiectul ordinii de zi propus a 
se discuta, conform prevederilor legale.  
  La şedinţa de astăzi sunt prezenţi în sala de ședințe 14 consilieri locali, un consilier local este 
conectat online și anume domnul Neicu Gheorghe, din numărul total de 15 consilieri, care compun Consiliul 
Local al oraşului Anina. 

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

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

 

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

Domnul viceprimar deschide lucrările ședinței și mulțumește consilierilor locali pentru prezența la 
ședința ordinară. 

Domnul Burcaș Ioan prezintă consiliului local, proiectul ordinii de zi a şedinţei, care este aprobat cu 
unanimitate de voturi „pentru”, respectiv: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a orașului 

Anina, pe anul 2021; 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU   

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri pentru publicarea unei cărți dedicată 
istoriei locuirii neîntrerupte a peșterilor din zona orașului Anina, intitulată CERCETĂRI 
ARHEOLOGICE ÎN PEȘTERI DIN BAZINUL ANINA-STEIEDORF; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea desfăşurată de asistenţii 
personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul I al anului 2021, angajaţi ai Primăriei orașului 
Anina, judeţul Caraș-Severin; 

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

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Regulamentului local privind condițiile de desfășurare a unor 
activități de comerț stradal pe terenul aparținând domeniului public/privat  al orașului Anina, județul 
Caraș-Severin; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziție și montarea plăcuțelor 
indicatoare cu numele străzilor și a numerelor administrative de imobile,  din orașul Anina, județul 
Caraș-Severin, conform nomenclatorului stradal, inclusiv transpunerea bazei de date în mediul online; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unui parc de joacă pentru copii, situat în orașul 
Anina, strada Republicii, nr.38, județul Caraș-Severin; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unui parc de joacă pentru copii, situat în orașul 

Anina, strada Minerului,  județul Caraș-Severin; 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unui parc de joacă pentru copii, situat în orașul 
Anina, strada Uzinei,  județul Caraș-Severin; 

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

1.527 mp din CF nr. 3, nr.top.1163/53/238...1/1/1/a, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în favoarea 
orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția 97; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
10. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local Anina Nr.185/19.11.2020 privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Anina, care să facă parte din Comisia de 
evaluare a ofertelor pentru vânzarea, concesionarea şi închirierea bunurilor din domeniul public/privat 
al oraşului Anina; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului aferent construcției, în suprafață 

de 71 mp, situat în oraș Anina, strada Celnic Nord, F.N., cuprins în C.F. nr. 32450 Anina, nr. cadastral 
32450, aparținând domeniului prival al orașului Anina, domnului RUSU ADRIAN; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Plăcintă Lăcrămioara - Veronica (titulară de 
contract de închiriere) a construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada 
Cerna, nr. 10, apartament nr. 1, locuința ce se vinde fiind înscrisă în Cartea Funciară Individuală 
31529–C1–U2  Anina  (C.F. veche nr. 3297/1 Steierdorf ), număr cadastral top. 
1183/31/b/37...1/1/1/80/ap.1, locuință din domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Talabă Toma (titular de contract de închiriere), 
a construcției locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Oraș Nou, bl. P2, etaj IV, 
locuință individualizată sub numele de ”apartament nr. 10.”; locuința în cauză este înscrisă  în Cartea 
Funciară Individuală cu  nr. 30125-C1-U5 Anina, (C.F.  veche nr. 3161/10  Steierdorf ) cu număr 
cadastral top. 1183/33/a...a/2/1/23/ap.10, locuință din domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
14. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 

pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 2”, situată în clădirea rezidențială cu 
două apartamente clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Horia , nr. 10, ; clădirea 
rezidențială în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară nr 31392  Anina, (C.F. veche nr. 3307  Steierdorf 
) cu număr cadastral  top. 1163/53/238...4/1/7. Construcția locuinței 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    
15. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 

pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 4”, situată în condominiu (bloc)  cu zece 
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apartamente ,clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Aleea Pinilor , bl. C5, ; 
clădirea rezidențială în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară nr 30178  Anina, (C.F. veche nr. 3145  
Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1153/53/a...a/2//1/7. Construcția locuinței 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    
16. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 

pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 12”, situată în condominiu (bloc)  cu 
patrusprezece apartamente ,clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Aleea Pinilor , 
bl. C4, ; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară nr 32274  Anina, (C.F. veche nr. 
3144  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1153/53/a...a/2//1/6. Construcția locuinței sub numele de 
”apartament nr. 12” face parte din domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
17. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 
pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 7”, situată în condominiu (bloc)  cu 
patrusprezece apartamente ,clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Aleea Pinilor , 
bl. C1, ; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară nr 30054  Anina, (C.F. veche nr. 
3141  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1153/33/a...a/2//1/3. Construcția locuinței sub numele de 
”apartament nr. 7” face parte din domeniul privat al Statului Român; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU    
18. Proiect de hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) 

pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 6”, situată în condominiu (bloc)  cu 
patrusprezece apartamente ,clădire situată în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Aleea Pinilor , 
bl. C1, ; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară nr 30054  Anina, (C.F. veche nr. 
3141  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1153/33/a...a/2//1/3. Construcția locuinței sub numele de 
”apartament nr. 6” face parte din domeniul privat al Statului Român.  

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

Domnul președinte de ședință, preia conducerea lucrărilor ședinței, prezintă procesul verbal al ședinței 
extraordinare din data de 16.08.2021. Dânsul întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul. 

Domnul consilier Ungureanu Dorinel spune că dorește revocarea H.C.L. nr. 194 din 16.08.2021, 
privind  constituirea ipotecii asupra unui bun imobil aparținând domeniului privat al orașului Anina în 
favoarea ANAF – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin, pentru garantarea 
obligațiilor fiscale datorate de orașul Anina, în conformitate cu art.7 din Legea contenciosului administrativ 
și că votează împotriva  procesului verbal. 

Fără alte discuții supus la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 16.08.2021, este 
aprobat cu 14  voturi „pentru” și domnul consilier Ungureanu Dorinel votează „împotrivă”. 

Domnul președinte de ședință, Burcaș Ioan anunță consilierii că dânsul trebuie să părăsească ședința, 
deoarece are o problemă personală, îl roagă pe domnul viceprimar să preia lucrările ședinței. Anunță 
consiliul local și p.secretarul general că a studiat materialele puse la dispoziție, avizele comisiei nr.1 a 
consiliului local sunt favorabile și că dânsul votează „pentru”, pentru toate punctele înscrise pe ordinea de 
zi, apoi părăsește sala de ședință. 

Doamna consilier Bilav Viorica, spune că dorește să se consemneze voturile consilierilor locali, 
nominal. 

Domnul viceprimar Danu Daniel-Ion, prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi - proiect de 
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a orașului Anina, pe 
anul 2021, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, 
raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
orașului Anina și avizul comisiei de specialitate.  
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Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 

Domnul viceprimar spune că s-au transferat bani de la capitolul cheltuieli la capitolul investiții, 
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. 195 din 31.08.2021 . 
 

Domnul viceprimar, prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 
aprobarea alocării unor fonduri pentru publicarea unei cărți dedicată istoriei locuirii neîntrerupte a 
peșterilor din zona orașului Anina, intitulată CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN PEȘTERI DIN 
BAZINUL ANINA-STEIEDORF, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de 
aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului Buget, Finanțe, Contabilitate și 
avizele comisiilor de specialitate.  

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

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

 Domnul viceprimar spune că după cum bine se știe de ceva vreme o echipă formată din speologi și 
paleontologi, condusă de domnul Sorin Petrescu, au explorat peșterile din zona orașului nostru. Ca urmare 
a acestor explorări, domnul Sorin Petrescu a transpus într-o lucrare toate descoperile făcute, dânsul ne pune 
la dispoziție cartea pentru a fi publicată, pentru acest lucru se dorește alocarea a 10.000 lei. 

Doamna consilier Bilav Viorica întreabă dacă este vorba despre publicarea unui singur exemplar, 
dacă un singur exempar costă atât? 

Domnul viceprimar spune că nu este vorba despre un singur exemplar, ci de suma de 10.000 de lei. 
Din această sumă se vor publica mai multe exemplare, nu știe cu exactitate câte, dar cu siguranță sunt mai 
multe exemplare. 

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. 196 din 31.08.2021 . 

 
Domnul viceprimar, prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu 
handicap grav în semestrul I al anului 2021, angajaţi ai Primăriei orașului Anina, judeţul Caraș-
Severin, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, 
raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului și 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 spune că acest proiect de hotărâre cuprinde raportul asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav, angajați ai U.A.T. Anina. Acest raport se prezintă consiliului local spre 
aprobare, semestrial. 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. 197 din 31.08.2021 . 

 
Domnul viceprimar, prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre 

privind  aprobarea  Regulamentului local privind condițiile de desfășurare a unor activități de 
comerț stradal pe terenul aparținând domeniului public/privat  al orașului Anina, județul Caraș-
Severin, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, 
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raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului și avizele comisiilor de specialitate.  

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

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

Domnul viceprimar spune că, ca urmare a unor cereri privind comerțul stradal și a faptului că nu 
avem un astfel de regulament s-a luat în vedere redactarea și supunerea spre aprobare a unui regulament 
care să prevadă regulile ce trebuie respectare si procedura de avizare privind comerțul stradal și ambulant.   

Întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe ordinea de zi.                                                      
Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 voturi „pentru” și 2 

„abțineri”, doamna Bilav Viorica și domnul Ungureanu Dorinel, adoptându-se în acest sens Hotărârea 
Consiliului Local nr. 198 din 31.08.2021 . 

 
Domnul viceprimar, prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 

aprobarea demarării procedurilor de achiziție și montarea plăcuțelor indicatoare cu numele 
străzilor și a numerelor administrative de imobile,  din orașul Anina, județul Caraș-Severin, conform 
nomenclatorului stradal, inclusiv transpunerea bazei de date în mediul online, prezintă actele ce 
însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 
Serviciului Urbanism, Amenajare Teritorială, Cadastru 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 există o ofertă de plăcuțe cu numele străzilor și numărul de case, 
prezintă consiliului local modelele de plăcuțe, spune că aceste plăcuțe au o garanție de 50 de ani. Având în 
vedere că se dorește ca orașul să se dezvolte pe linie de turism, consideră că este bine ca pe străzi să fie 
amplasate aceste plăcuțe, pentru o mai bună orientare a turiștilor. Prin acest proiect de hotărâre înaintat 
consiliului local spre aprobare, se dorește doar demararea procedurilor de achizitionare, montare și 
transpunere în mediul online. Întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul? 

Domnul consilier Roșianu Lavinius întreabă dacă pe aceste plăcuțe va fi scris doar numele străzilor 
sau și obiectivele turistice? 

Domnul viceprimar spune că și obiectivele turisticele vor fi trecute pe aceste plăcuțe. 
Doamna consilier Bilav Viorica întrebă dacă plăcuțele cu numerele de casă, se vor pune la 

dispoziția cetățenilor contra cost ? 
Domnul viceprimar spune că plăcuțele cu numerele de casă se vor achiziționa cu plata suportată din 

bugetul local. 
Domnul consilier Neicu Gheorghe întreabă cine va monta aceste plăcuțe ? 
Domnul viceprimar spune că firma de la care vor fi achiziționate, se va ocupa și cu montarea 

acestora. 
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. 199 din 31.08.2021 . 
 

Domnul viceprimar, prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 
aprobarea amenajării unui parc de joacă pentru copii, situat în orașul Anina, strada Republicii, 
nr.38, județul Caraș-Severin, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de 
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aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajare Teritorială, Cadastru 
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 a primit o solicitare scrisă din partea cetățenilor care locuiesc pe această 
stradă, pentru a amenaja un loc de joacă pentru copii. Spațiul a fost identificat și se dorește amenajarea 
spațiului din spatele fostului magazin de mobila de pe această stradă, consideră că este un lucru benefic 
pentru a putea si copii să se joace într-un spațiu amenajat corespunzător. 

 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. 200 din 31.08.2021 . 
 

Domnul viceprimar, prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 
aprobarea amenajării unui parc de joacă pentru copii, situat în orașul Anina, strada Minerului,  
județul Caraș-Severin, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al 
inițiatorului, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajare Teritorială, Cadastru 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 și pe acestă strada se dorește amenajarea unui loc de joacă pentru copii, 
mai exact în spațiul de la intrarea pe stradă, mai jos de stația de autobuz. 

Întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe ordinea de zi. 
Doamna consilier Bilav Viorica întreabă dacă nu este periculos, fiind așa aproape de drumul 

principal? 
Doamna consilier Burlui Natalia-Aneta, spune că nu crede că va fi o problemă, copii oricum se joacă 

în acel spațiu, cei mari știu să nu iasă în strada, iar cei mai mici vor fi însoțiți de către părinți. 
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. 201 din 31.08.2021 . 
 

Domnul viceprimar, prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind 
aprobarea amenajării unui parc de joacă pentru copii, situat în orașul Anina, strada Uzinei,  județul 
Caraș-Severin, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al 
inițiatorului, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajare Teritorială, Cadastru 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 se dorește amenajarea unui spațiu de joacă pe poiana din fața blocurilor, 
cunoscute sub numele de G-uri și pentru a fi un parc în această zonă, deoarece aici sunt mulți copii, să nu 
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mai trebuiască să vină în centru. Au fost recuperate niște leagăne și topogane de la Casa Pionerului, vor fi 
reparate si recondiționate de către angajații primăriei și vor fi amplasate pe acest teren. 

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. 202 din 31.08.2021 . 
 
Domnul viceprimar, prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind  

aprobarea  dezlipirii obiectivului „Strada Policlinicii”, în suprafaţă de 1.527 mp din CF nr. 3, 
nr.top.1163/53/238...1/1/1/a, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în favoarea orașului Anina, 
domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția 97, prezintă actele ce însoțesc proiectul 
de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, 
Amenajare Teritorială, Cadastru și avizul comisiei de specialitate.  

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

Domnul viceprimar spune că se dorește intabularea acestei străzi, deoarece va fi asfaltată prin fonduri 
europene. 

Întreabă dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct de pe ordinea de zi. 
Doamna Bilav Viorica spune că, dorește ca și strada unde locuiește dânsa să fie asfaltată și de ce nu 

se asfaltează și parcarea din centru. 
Domnul viceprimar spune că, se vor face pe rând, acum se lucrează la proiectul de asfaltare a străzii 

Cloșca, costurile față de anul trecut aproape s-au dublat, prețul materialelor a crescut într-un timp scurt. 
Doamna Bilav Viorica spune că, pe strada unde locuiește dânsa, tot pământul care a fost pus pe stradă 

pentru a fi astupate gropile, l-a adus apa ca urmare a ploilor din ultimele zile și a înfundat rigolele și 
canalizarea. 

Domnul viceprimar spune că s-au luat aceste măsuri și s-a pus pământ ca o măsură provizorie, s-a 
făcut așa cum s-a putut.  

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimiatte de  voturi 
„pentru”, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 203 din 31.08.2021 . 

 
Domnul viceprimar, prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre de modificare a 

Hotărârii Consiliului Local Anina Nr.185/19.11.2020 privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al oraşului Anina, care să facă parte din Comisia de evaluare a ofertelor pentru 
vânzarea, concesionarea şi închirierea bunurilor din domeniul public/privat al oraşului Anina, 
prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului și raportul de 
specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și avizul 
comisiei de specialitate. 

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

Domnul viceprimar propune schimbarea domnului consilier Ungureanu Dorinel din cadrul Comisiei 
de evaluare a ofertelor pentru vânzarea, concesionarea şi închirierea bunurilor din domeniul public/privat al 
oraşului Anina, unde acesta are calitatea de membru, cu domnul Waldkohr Alin-Nicolae. Dânsul spune că 
propune schimbarea acestuia, deoarece este ocupat. 

Domnul consilier Ungureanu Dorinel spune că, propunerea trebuie să vină din partea grupului de 
consilieri ai Partidului Social Democrat. 

Domnul Roșian Lavinius-Ion spune că, propune și trebuie să se păstreze un membru al Partidului 
Social Democrat. 

Domnul viceprimar spune că, consilierul propus face parte din cadrul Partidului Social Democrat. 
Domnul consilier Ungureanu Dorinel spune că, referitor la o licitație de anul trecut și anume 

„Terenul de Sport” din cartierul Breuner, acel teren este în domeniul public și a fost vândut. 
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Doamna p.secretar general spune că, acel teren a fost concesionat și nu vândut.  
Domnul viceprimar spune că dânsul nu a fost în consiliul local la acea vreme și că domnul 

Ungureanu Dorinel ar trebui să știe, s-a aprobat concesionarea terenului în cadrul ședinței consiliului local, 
iar apoi terenul a fost concesionat prin licitație publică. 

Domnul Ungureanu Dorinel spune că nu a avut cunoștință despre adoptarea vreunei hotărâri de 
consiliu local privind concesionarea “Terenului de sport” din cartierul Breuner. 

 Domnul consilier Conțescu Viorel îi spune domnului Ungureanu Dorinel că acum sunt observate 
toate, pe vremea cât a fost viceprimar și consilier local din partea Partidului Național Liberal, domnul 
Ungureanu Dorinel nu a știut nimic, acum sunt observate toate. 

Domnul Roșian Lavinius Ion spune că în cadrul Comisiei de vânzare, concesionare, închiriere bunuri 
imobile, fac parte și angajați ai primăriei și crede că nu s-a spus totul. 

Domnul Retezan Ioan spune că licitația privind Terenul de sport din cartierul Breuner a avut loc ca 
urmare a adoptării hotărârii de consiliu local. 

Doamna Bilav Viorica solicită 2 minute pentru a putea să se consulte cu ceilalți membrii ai Partidului 
Social Democrat, aceștia se retrag pentru a se consulta. 

Domnul viceprimar întreabă dacă mai sunt propuneri, nemaifiind alte propuneri proiectul de hotărâre 
este supus la vot 

Fără alte discuții supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13  voturi „pentru” , și 2 
„abțineri”, doamna Bilav Viorica și domnul Ungureanu Dorinel, adoptându-se în acest sens Hotărârea 
Consiliului Local nr. 204 din 31.08.2021 . 
 

Domnul viceprimar, prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea 
vânzării directe a terenului aferent construcției, în suprafață de 71 mp, situat în oraș Anina, strada Celnic 
Nord, F.N., cuprins în C.F. nr. 32450 Anina, nr. cadastral 32450, aparținând domeniului prival al orașului 
Anina, domnului RUSU ADRIAN, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de 
aprobare al inițiatorului și raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului și avizele comisiilor de specialitate. 

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

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

Domnul viceprimar spune că este vorba despre un teren situat pe strada Celnic Nord, unde domnul 
Rusu Adrian are construit un garaj, dânsul dorește să cumpere acest teren aferent garajului. 

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 14  voturi „pentru” și 1 

„abținere”, doamna Bilav Viorica, adoptându-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr. 205 din 
31.08.2021 . 

 
Domnul viceprimar, prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre pentru aprobarea 

vânzării către Plăcintă Lăcrămioara - Veronica (titulară de contract de închiriere) a construcției locuinței 
situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin strada Cerna, nr. 10, apartament nr. 1, locuința ce se vinde 
fiind înscrisă în Cartea Funciară Individuală 31529–C1–U2  Anina  (C.F. veche nr. 3297/1 Steierdorf ), 
număr cadastral top. 1183/31/b/37...1/1/1/80/ap.1, locuință din domeniul privat al Statului Român, prezintă 
actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de 
specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și avizele 
comisiilor de specialitate. 

Din partea Comisiei de specialitate nr. I -  comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, avizul este 
favorabil. 
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Din partea Comisiei de specialitate nr. II – comisia pentru amenajarea teritorială și urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 

Domnul viceprimar spune că este vorba despre o locuință care aparține domeniului privat al statului 
român și care se vinde chiriașului. 

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. 206 din 31.08.2021 . 
 
Domnul viceprimar, prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre pentru aprobarea 

vânzării către Talabă Toma (titular de contract de închiriere), a construcției locuinței situate în Orașul 
Anina, județul Caraș-Severin strada Oraș Nou, bl. P2, etaj IV, locuință individualizată sub numele de 
”apartament nr. 10.”; locuința în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară Individuală cu  nr. 30125-C1-U5 
Anina, (C.F.  veche nr. 3161/10  Steierdorf ) cu număr cadastral top. 1183/33/a...a/2/1/23/ap.10, locuință 
din domeniul privat al Statului Român, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul 
de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului și avizele comisiilor de specialitate. 

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

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

Domnul viceprimar spune că este vorba despre o locuință care aparține domeniului privat al statului 
român și care se vinde chiriașului. 

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. 207 din 31.08.2021 . 
 
 
Domnul viceprimar, prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi -proiect de hotărâre pentru deschiderea 

unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 2”, situată în clădirea rezidențială cu două apartamente clădire situată în Orașul Anina , 
județ Caraș-Severin, strada Horia , nr. 10, ; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă  în Cartea Funciară 
nr 31392  Anina, (C.F. veche nr. 3307  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 1163/53/238...4/1/7. 
Construcția locuinței sub numele de ”apartament nr. 2” face parte din domeniul privat al Statului Român, 
prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de 
specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și 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. 

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. 208 din 31.08.2021 . 
 
Domnul viceprimar, prezintă punctul 15 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre pentru 

deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub 
numele de ”apartament nr. 4”, situată în condominiu (bloc)  cu zece apartamente ,clădire situată în Orașul 
Anina , județ Caraș-Severin, strada Aleea Pinilor , bl. C5, ; clădirea rezidențială în cauză este înscrisă  în 
Cartea Funciară nr 30178  Anina, (C.F. veche nr. 3145  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 
1153/53/a...a/2//1/7. Construcția locuinței sub numele de ”apartament nr. 4” face parte din domeniul privat 
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al Statului Român, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al 
inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului și 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. 

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. 209 din 31.08.2021 . 
 
 
Domnul viceprimar, prezintă punctul 16 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre pentru 

deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub 
numele de ”apartament nr. 12”, situată în condominiu (bloc)  cu patrusprezece apartamente ,clădire situată 
în Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Aleea Pinilor , bl. C4, ; clădirea rezidențială în cauză este 
înscrisă  în Cartea Funciară nr 32274  Anina, (C.F. veche nr. 3144  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 
1153/53/a...a/2//1/6. Construcția locuinței sub numele de ”apartament nr. 12” face parte din domeniul 
privat al Statului Român, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al 
inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului și 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. 

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. 210 din 31.08.2021 . 
 
Domnul viceprimar, prezintă punctul 17 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre pentru 

deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub 
numele de ”apartament nr. 7”, situată în condominiu (bloc)  cu patrusprezece apartamente ,clădire situată în 
Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Aleea Pinilor , bl. C1, ; clădirea rezidențială în cauză este 
înscrisă  în Cartea Funciară nr 30054  Anina, (C.F. veche nr. 3141  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 
1153/33/a...a/2//1/3. Construcția locuinței sub numele de ”apartament nr. 7” face parte din domeniul privat 
al Statului Român, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al 
inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului și 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. 

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. 211 din 31.08.2021 . 
 
 
Domnul viceprimar, prezintă punctul 18 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre pentru 

deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară Individuală) pentru locuința individualizată sub 
numele de ”apartament nr. 6”, situată în condominiu (bloc)  cu patrusprezece apartamente ,clădire situată în 
Orașul Anina , județ Caraș-Severin, strada Aleea Pinilor , bl. C1, ; clădirea rezidențială în cauză este 
înscrisă  în Cartea Funciară nr 30054  Anina, (C.F. veche nr. 3141  Steierdorf ) cu număr cadastral  top. 
1153/33/a...a/2//1/3. Construcția locuinței sub numele de ”apartament nr. 6” face parte din domeniul privat 
al Statului Român, prezintă actele ce însoțesc proiectul de hotărâre respectiv, referatul de aprobare al 
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inițiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului și avizul comisiei de specialitate. 

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

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. 212 din 31.08.2021 . 
 

Punctul 19 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 31.08.2021.  

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

                                   Consilier Ioan BURCAȘ                                             
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  Întocmit, 
                                                                                        p. Secretar general al orașului Anina 
                                                                                                       Marcela NIȚICĂ 
 

 


