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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
 
 
 

HOTĂRÂRILE  CONSILIULUI  LOCAL  AL  ORAŞULUI ANINA 
PE ANUL  2018 

 
 
NR. 
HOTĂ
RÂRII 

DATA 
EMITERII 

                                 
                                      OBIECTUL HOTĂRÂRII 

1. 26.01.2018 Hotărâre privind  aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al 
anului 2017. 
 

2. 26.01.2018 Hotărâre privind  aprobarea  utilizării excedentului bugetar la 31.12.2017. 
 

3. 26.01.2018 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor efectuate în anul 2017 pentru 
funcționarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Anina. 
 

4. 26.01.2018 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a unui Microbuz marca IVECO,  
tipul 50C13/DAILY. 
 

5. 26.01.2018 Hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din raza administrativ - teritorială a oraşului Anina, 
pentru anul şcolar 2018 -  2019. 
 

6. 26.01.2018 Hotărâre privind aprobarea tăierii cantităţii de 300 m.c. material lemnos din 
„TRUPUL DE PAJIȘTE 13 BRĂDET” – parcela nr.18 D, 19 B, 19 C și 22, în 
vederea asigurării cantităţii de lemn de foc pentru iarnă necesară Primăriei şi 
instituţiilor subordonate acesteia de pe raza oraşului Anina. 
 

7. 26.01.2018 Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, a 
muncilor neremunerate în folosul comunităţii, pe anul 2018. 
 

8. 26.01.2018 Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata chiriilor locuinţelor sociale, 
pentru familiile beneficiare de ajutor social de pe raza oraşului Anina, pe anul 
2018. 
 

9. 26.01.2018 Hotărâre privind acordarea unor gratuităţi şi facilităţi pe transportul public de 
călători, veteranilor de război şi văduvelor de război, persoanelor cu handicap 
grav şi accentuat, însoţitorilor şi asistenţilor personali ai acestora, precum şi 
unor categorii de pensionari din oraşul Anina, pe anul 2018. 
          
 

10. 26.01.2018 Hotărâre privind aprobarea Programului iniţial anual al achiziţiilor publice 
pentru anul 2018, înregistrat la  „S.C. Antrepriza Steier” S.R.L. sub nr. 
37/23.01.2018. 
 



2 
 

 
11. 15.02.2018 Hotărâre privind încetarea înainte de termen a mandatului de consilier 

local al domnului  NIȚU GHEORGHE, din partea  Partidului Naţional Liberal 
(PNL) şi declararea locului vacant al acestuia. 
 

12. 15.02.2018 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului 
RETEZAN  IOAN, membru  pe lista Partidului Naţional Liberal (PNL). 
 

13. 15.02.2018 Hotărâre  privind modificarea componenţei Consiliului Local al 
oraşului Anina, judeţul Caraş-Severin. 
 

14. 15.02.2018 Hotărâre  privind reorganizarea Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local oraş Anina, judeţul Caraş-Severin. 
 

15. 15.02.2018 Hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local Anina – Asociat 
Unic  la S.C. „ANTREPRIZA STEIER” S.R.L. 
 

16. 15.02.2018 Hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social  al  S.C. 
„ANTREPRIZA ŞTEIER” SRL. 
 

17. 15.02.2018 Hotărâre pentru aprobarea Actului Adiţional nr. 5/2018 de modificare şi 
completarea a Actului Constitutiv al  S.C. „Antrepriza Steier” S.R.L., ca 
urmare a aprobării majorării capitalului social prin 
aport numerar al societăţii prin H.C.L. Anina cu nr.16/ 15 februarie 2018;   
 

18. 15.02.2018 Hotărâre privind aprobarea Statului de Funcţii şi a Organigramei  întreprinderii 
publice - S.C. „ANTREPRIZA STEIER” S.R.L. pe anul 2018. 
 

19. 15.02.2018 Hotărâre privind aprobarea bugetului administrației publice locale a orașului 
Anina pe anul 2018 
 

20. 15.02.2018 Hotărâre privind aprobarea scutirii taxei de închiriere a Sălii de Sport Anina 
pentru desfășurarea activității echipei de fotbal a „ACS VIITORUL ANINA 
2014”. 
 

21. 15.02.2018 Hotărâre privind aprobarea scutirii taxei de închiriere a Sălii de Sport Anina 
pentru desfășurarea activității echipei de karate a „C.S. Sport Star Anina”. 
 

22. 15.02.2018 Hotărâre de modificare a H.C.L.nr. 13/30.01.2017 privind aprobarea alocării 
unor fonduri pentru plata indemnizaţiei lunare, a membrilor care activează în 
cadrul  „FANFARELOR ORAŞULUI ANINA”. 
 

23. 15.02.2018 Hotărâre privind aprobarea Programului de Activităţi Cultural - Educativ – 
Sportive pentru anul 2018. 
 

24. 15.02.2018 Hotărâre privind asigurarea din bugetul local a contribuției de întreținere 
pentru persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susținători legali, 
internate în Căminul pentru persoane vârstnice Anina. 
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25. 15.02.2018 Hotărâre privind aprobarea scoaterii din uz a unor medicamente, materiale 

sanitare expirate  și casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiecte 
de inventar din patrimoniul Căminului pentru persoane vârstnice Anina. 
 

26. 15.02.2018 Hotărâre de modificare a H.C.L.nr.130/06.07.2017 privind aprobarea 
Organigramei și Statului de funcţii pentru clubul sportiv de drept public 
”Clubul  Sportiv Orășenesc Anina”. 
 

27. 15.02.2018 Hotărâre cu privire la transmiterea dreptului de concesiune asupra suprafeţei de 
20 mp teren aferent garajului nr.1, situat în oraș Anina, strada Virgil Birou, 
lângă bl.18, înscris în C.F.nr.30595 - C4 Anina, către actualul proprietar al 
acestuia. 
 

28. 15.02.2018 Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent 
garajului dublu, în suprafață de 31 mp, situat în oraș Anina, strada Spitalului, 
înscris în C.F.nr.32003 Anina, către actualii proprietari ai acestuia. 
 

29. 28.03.2018 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 
orașului Anina pe anul 2018. 

30. 28.03.2018 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 
orașului Anina pe anul 2018. 
 

31. 28.03.2018 Hotărâre privind aprobarea Programului de Activităţi Sportive pentru anul 
2018. 

32. 28.03.2018 Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și 
penalităților aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și 
altor obligații la bugetul local, datorate de către contribuabilii persoane 
juridice ș i persoanele fizice de pe raza administrativ- teritorială a orașului 
Anina, pentru anul 2018. 

33. 28.03.2018 Hotărâre privind aprobarea radierii debitelor şi scoaterea din evidențe a 
contractelor de salubritate încheiate de Serviciul Local de Utilități Publice 
(SLUP) Anina, cu persoanele fizice decedate. 
 

34. 28.03.2018 Hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcţii ale Serviciului 
Local de Utilităţi Publice ( SLUP) Anina. 

35. 28.03.2018 Hotărâre privind emiterea „Acordului de Numire” de către Consiliul Local 
Anina, a d-nei COPOCEAN  ELENA-MARIA pentru a exercita controlul 
financiar preventiv propriu la SERVICIUL LOCAL DE UTILITĂȚI 
PUBLICE (SLUP) ANINA. 
 

36. 28.03.2018 Hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Public de Asistență Socială 
ANINA organizat la nivel de Direcție, conform art. 113, alin.3 din Legea 
asistenței Sociale nr. 292/2011, aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și 
Regulamentului de Organizare și Funcționare. 
 

37. 28.03.2018 Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi  Statului de Funcţii ale aparatului 
de specialitate al Primarului Oraşului Anina. 

38. 28.03.2018 Hotărâre privind montarea unei sirene de înștiințare, avertizare și alarmare a 
populației în cazul producerii unor situații de urgență, pe Blocul nr.1, situat în 
oraș Anina, strada Celnic Nord. 
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39. 28.03.2018 Hotărâre privind aprobarea proiectului „SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA 

APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE 
ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A 
INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL CARAȘ-
SEVERIN/REGIUNEA DE VEST, ÎN PERIOADA 2014-2020. 
 

40. 28.03.2018 Hotărâre privind acordul Consiliului Local al orașului Anina de a primi noi 
membri în cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
„ACVABANAT” Caraș-Severin. 
 

41. 28.03.2018 Hotărâre privind aprobarea asocierii şi a Contractului de Asociere între UAT 
Oraș Anina  şi „Asociaţia Heimatortsgemeinschaft Steierdorf-Anina e.V.”. 
 

42. 28.03.2018 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui „PROTOCOL DE 
COLABORARE” încheiat între Primăria oraşului Anina şi S.C.BALKAN 
TRADING SRL cu privire la ecologizarea terenului 
firmei S.C.LAZĂR TRADE SRL, situat în oraș Anina, strada Horea. 
 

43. 28.03.2018 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor fâneţe aflate 
în proprietatea publică a Oraşului Anina. 
 

44. 28.03.2018 Hotărâre privind aprobarea închirierii pajiștilor disponibile aflate în 
proprietatea private a oraşului Anina. 
 

45. 28.03.2018 Hotărâre privind  aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public de 
interes local al orașului Anina, a MONUMENTULUI DE CLASĂ A, 
„ANSAMBLUL PUȚULUI  I”, ANINA, modificarea și completarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Anina. 
 

46. 28.03.2018 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren în 
suprafaţă de 161 mp, situat în intravilanul oraşului Anina, Incinta Puțul II, 
cuprins în C.F.nr. 32093, nr. Cadastral 32093 şi a preţului de vânzare al 
acestuia. 
 

47. 28.03.2018 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren în 
suprafaţă de 1.626 mp, situat în intravilanul oraşului Anina, Incinta Puțul II, 
cuprins în C.F.nr. 32094, nr. Cadastral 32094 şi a preţului de vânzare al 
acestuia. 
 

48. 28.03.2018 Hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra 
terenului în suprafață de 7 mp, teren aferent spațiului comercial, situat în orașul 
Anina, strada  Sfânta Varvara bl. G39, AP.7, înscris în C.F.nr. 30010 Anina, 
către actualul proprietar al acestuia. 
 

49. 28.03.2018 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii unui teren, în suprafaţă de 7.651 mp, din 
CF nr.3 Şteierdorf, nr.top.1163/53/238/…1/1/a, situat în intravilanul oraşului 
Anina, Str.M. Sadoveanu F.N., în vederea înscrierii în Cartea Funciară. 

50. 28.03.2018 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului 
Local al orașului Anina din lunile: Aprilie, Mai și Iunie 2018. 
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51. 26.04.2018 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe 

trimestrul I, 2018. 
 

52. 26.04.2018 Hotărâre privind  aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 la 
S.C. Antrepriza Steier S.R.L.- întreprindere publică, sub autoritatea UAT Oraş 
Anina  ca asociat unic prin Consiliul Local Anina. 
 

53. 26.04.2018 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de Funcţii ale 
întreprinderii publice - S.C. ANTREPRIZA STEIER   S.R.L.Anina. 
 

54. 26.04.2018 Hotărâre privind modalitatea şi procedura de concesionare prin atribuire 
directă către S.C. Antrepriza Steier S.R.L. (conform art. 59 , aliniatul (1) din 
O.U.G.  nr. 54 din 28 iunie 2006 actualizată privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publică) a unui imobil – teren neproductiv din 
domeniul public al oraşului Anina, în suprafaţă de 169.076 mp, imobil sub 
numele de “Zăcământ calcare – Zona Ponor” întabulat în Cartea Funciară nr. 
32159 UAT Anina. 
 

55. 26.04.2018 Hotărâre privind aprobarea concesionării buldozerului marca Fiat , nr inventar 
167, amortizat complet, prin atribuire directă la S.C. Antrepriza Steier S.R.L.- 
întreprindere publică în calitate de concesionar. 
 

56. 26.04.2018 Hotărâre privind aprobarea asocierii unității administrativ – teritoriale Oraș 
Anina, într-o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară al cărui scop îl 
reprezintă furnizarea, susținerea financiară și 
dezvoltarea în comun a serviciilor sociale pe raza județului Caraș-Severin. 
 

57. 26.04.2018 Hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 
11.395 mp, situat în oraş Anina,  strada Mihail Sadoveanu, F.N. cuprins în 
C.F.nr.32085, nr.Cadastral 32085, către ASOCIAȚIA ADRENALINE (ONG), 
cu sediul în Timișoara, strada Mangalia, nr.16, jud. Timiș, în 
vederea desfăşurării unor activităţi cu caracter cultural, sportiv și de formare a 
tineretului. 
 
 

58. 26.04.2018 Hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe din domeniul privat al 
orașului Anina, situată în strada Vulpilor, nr.1, ap.3, jud.Caraș-Severin, 
cuprinsă în C.F. nr. 30275 – C1 - U2 Anina, nr.Cadastral 316-C1-U3 şi 
aprobarea preţului de vânzare al acesteia, numitului DRĂGUȘANU COSMIN-
IONEL. 
 

59. 26.04.2018 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui teren, în suprafaţă de 1.179 mp, din 
CF nr.3 Şteierdorf, nr.top.1163/53/238/…1/1/a, situat în intravilanul oraşului 
Anina, Str. Sf.Varvara F.N., în vederea înscrierii în Cartea Funciară. 
 

60. 26.04.2018 Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei hale și a 
terenului aferent din domeniul privat al oraşului Anina, în suprafaţă de 928 mp, 
situate în oraș Anina, zona Gării, cuprinse în C.F.nr.32148, Nr.Cadastral 
32148. 
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61. 26.04.2018 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în 

suprafață de 1.000 mp din domeniul public al UAT Oraș Anina, cuprins în CF 
nr.30273, Nr.Cadastral 30273. 
 

62. 26.04.2018 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a autorizațiilor de 
transport în domeniul serviciilor de transport public local efectuate cu vehicule 
speciale destinate serviciilor funerare. 
 

63. 26.04.2018 Hotărâre privind aprobarea revocării unor Hotărâri ale Consiliului Local oraș 
Anina. 
 

64. 26.04.2018 Hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri pentru delegarea 
unor persoane în Germania în vederea documentării pentru amenajarea 
„Muzeului Mineritului”. 
 

65. 26.04.2018 Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui 
teren din domeniul public al oraşului Anina, în suprafaţă de 50 mp, situat în 
extravilanul orașului Anina, zona Ponor, cuprins în C.F.nr.32150, Nr.Cadastral 
32150. 
 

66. 25.05.2018 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 
orașului Anina pe anul 2018. 
 

67. 25.05.2018 Hotărâre privind aprobarea listei lucrărilor din Planul de investiții pentru anul 
2018  al S.C.AQUACARAȘ S.A. pe active concesionate finanțate din fondul 
I.I.D. 
 

68. 25.05.2018 Hotărâre privind aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A 
SERVICIILOR SOCIALE A ORAŞULUI  ANINA 2018-2020. 
 

69. 25.05.2018 Hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă 
ajutoarele de urgenţă din bugetul local şi a metodologiei de acordare a 
acestora în baza Legii  nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

70. 25.05.2018 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare şi 
autorizare a activității de transport în regim de taxi şi în regim de 
închiriere, pe raza orașului Anina. 
 

71. 25.05.2018 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren 
intravilan cu construcții în suprafaţă de 845 mp, situat în oraș Anina, 
zona Schlucht, cuprins în C.F. nr. 32147, nr. Cadastral 32147 şi a 
preţului de vânzare al acestuia. 
 

72. 25.05.2018 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren 
intravilan în suprafaţă de 2.000 mp, situat în oraș Anina, zona Canton 
Marghitaș, cuprins în C.F. nr. 30982, nr. Cadastral 30982 şi a preţului de 
vânzare al acestuia. 
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73. 25.05.2018 Hotărâre privind aprobarea colectării rocilor provenite din denivelările 

existente în urma exploatării șisturilor bituminoase în cariera Ponor - 
Anina, în vederea concasării și obținerii de piatră concasată de către S.C. 
NICE DAY BLES SRL Reșița, necesară pentru reabilitarea străzilor de 
pe raza orașului Anina. 
 

74. 25.05.2018 Hotărâre privind aprobarea acordării unor premii şi „Diplome de 
Majorat”, tinerilor care au împlinit  vârsta de 18 ani. 
 

75. 25.05.2018 Hotărâre privind aprobarea acordării unor premii şi “Diplome de 
Fidelitate” cuplurilor care au împlinit  50 de ani de căsătorie. 
 

76. 25.05.2018 Hotărâre privind aprobarea instituirii taxei pentru desfășurarea de 
activități sportive de masă la Casa de Cultură Anina. 
 

77. 25.05.2018 Hotărâre privind aprobarea participării ORAȘULUI ANINA în 
proiectul transfrontalier „Legături culturale pentru dezvoltarea turismului în 
regiune - Cultural connection in purpose of touristic attractiveness 
strengthening of the Region” finanțat în cadrul Programului IPA – CBC 
ROMÂNIA – SERBIA,  având ca obiect desfăşurarea de activităţi culturale 
comune. 
 

78. 25.05.2018 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de Parteneriat 
între UAT Oraș Anina, Consiliul Local oraș Anina şi Facultatea de Arte și 
Design din cadrul Universității de Vest Timișoara, în vederea înființării unui 
„Centru de documentare și practici de specialitate”. 
 

79. 28.06.2018 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 
orașului Anina pe anul 2018. 
 

80. 28.06.2018 Hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziție gratuită în cadrul 
CENTRULUI DE AFACERI ANINA, a unui spațiu pentru sediul social al 
„ASOCIAȚIEI” ce urmează a fi înființată în cadrul proiectului „Măsuri 
integrate pentru populația marginalizată cu populație aparținând minorității 
rome din Anina, județul Caraș-Severin”, cod apel: POCU/18/4/1, cod proiect 
102040. 
 

81. 28.06.2018 Hotărâre privind aprobarea prețului de pornire la licitație pentru valorificarea 
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a UAT Oraș Anina. 
 

82. 28.06.2018 Hotărâre privind stabilirea unei taxe de cazare la unitățile de cazare ale UAT 
Oraș Anina. 
 

83. 28.06.2018 Hotărâre privind stabilirea taxelor de închiriere temporară a unor spații locative 
aparținând UAT oraș Anina. 
 

84. 28.06.2018 Hotărâre privind aprobarea nivelului redevenței pentru perioada 2018 - 2022, 
aferentă Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. 
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85. 28.06.2018 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
CANTINEI  DE AJUTOR  SOCIAL din cadrul Serviciului Public de Asistență 
Socială Anina. 
 

86. 28.06.2018 Hotărâre privind aprobarea  CODULUI ETIC al personalului care oferă 
servicii sociale la CANTINA DE AJUTOR SOCIAL din cadrul Serviciului 
Public de Asistență Socială Anina. 
 

87. 28.06.2018 Hotărâre privind aprobarea  CODULUI ETIC al personalului din cadrul 
Serviciului Public de Asistență Socială Anina. 
 

88. 28.06.2018 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele 
Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Iulie, August și Septembrie 
2018. 
 

89. 27.07.2018 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe 
trimestrul II,2018. 
 

90. 27.07.2018 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 
orașului Anina pe anul 2018. 
 

91. 27.07.2018 Hotărâre privind stabilirea impozitelor  și taxelor locale pentru anul 2019.  
 

92. 27.07.2018 Hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale ce se vor aplica în anul fiscal 
2019. 
 

93. 27.07.2018 Hotărâre privind stabilirea tarifelor minime de bază lunare, pe zone tarifare, 
necesare calculului contravalorii chiriei pentru imobile din domeniul public şi 
privat al oraşului Anina pe anul 2019. 
 

94. 27.07.2018 Hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale destinate finanţării Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2019. 
 

95. 27.07.2018 Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului 
contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice pentru anul 
2018 la Căminul pentru persoane vârstnice Anina. 
 

96. 27.07.2018 Hotărâre privind aprobarea modificării prin Act adițional a contractului de 
concesiune nr.4.072/15.06.2018 încheiat între Orașul Anina și Radomir 
Florentina Carmen. 
 

97. 30.08.2018 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 
orașului Anina pe anul 2018. 
 

98. 30.08.2018 Hotărâre de revocare a H.C.L.nr. 84 / 28.06.2018 privind aprobarea nivelului 
redevenței pentru perioada 2018 - 2022, aferentă serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare. 
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99. 30.08.2018 Hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziție gratuită în cadrul 
CENTRULUI DE AFACERI ANINA, a unui spațiu pentru sediul social al 
„ASOCIAȚIEI COMUNITATEA BĂNĂȚEANĂ STEIERDORF – OAMENI 
ȘI DREPTURI” (conf.dovada disponibilității denumirii nr.169125 din 
04.07.20180) ce a fost înființată în cadrul proiectului „Măsuri integrate pentru 
populația marginalizată cu populație aparținând minorității rome din Anina, 
județul Caraș-Severin”, cod apel: POCU/18/4/1, COD PROIECT 102040. 
 

100. 30.08.2018 Hotărâre privind aprobarea tăierii cantităţii de 500 m.c. material lemnos din 
„TRUPUL DE PĂŞUNE VALEA BIDO”, în vederea asigurării cantităţii de 
lemn de foc pentru iarnă necesară Primăriei şi instituţiilor subordonate acesteia 
de pe raza oraşului Anina.  
 

101. 30.08.2018 Hotărâre privind rezilierea Contractului de Asociere în Participațiune 
nr.I/123/02.09.2015 încheiat între Consiliul Local oraș Anina și S.C. Franlav 
Rave SRL. 
 

102. 30.08.2018 Hotărâre privind aprobarea devizului general recalculat la 24.08.2018 pentru 
proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Celnic 
– Anina, jud. Caraș – Severin". 
 

103. 30.08.2018 Hotărâre privind aprobarea devizului general recalculat la 24.08.2018 pentru 
proiectul „Modernizarea infrastructurii de drum pentru străzile Cerna, Colonia 
Roșie, Vasile Alecsandri, Bufenilor și Brădet în Anina”. 
 

104. 30.08.2018 Hotărâre privind pregătirea documentaţiei tehnico - economice pentru 
reabilitarea unor străzi din Anina în vederea depunerii cererii de finanţare la 
MDRAP. 
 

105. 30.08.2018 Hotărâre privind aprobarea oportunității și necesității  demarării procedurilor 
legale de declarare a  orașului Anina ca stațiune turistică și ulterior accesarea 
de fonduri europene nerambursabile pe axele de turism inclusiv la Bruxelles.   
 

106. 30.08.2018 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii pentru 
elaborarea documentaţiei privind declararea orașului Anina ca stațiune 
turistică. 
 

107. 30.08.2018 Hotărâre privind aprobarea elaborării documentației - Faza studiu de 
fezabilitate, pentru “Lucrări de reabilitare și punere în siguranță a gulerului 
Puțului nr.1 Anina și a galeriei de coastă Stolna, în vederea amenajării unui 
circuit muzeal al mineritului”. 
 

108. 30.08.2018 Hotărâre privind constituirea ipotecii asupra unui bun mobil aparținând 
domeniului privat al orașului Anina în favoarea ANAF – Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin, pentru garantarea obligațiilor 
fiscale ale Căminului pentru persoane vârstnice Anina. 
 

109. 30.08.2018 Hotărâre  privind aprobarea încheierii unui Contract de ipotecă 
asupra unui bun mobil aparținând domeniului privat al orașului Anina în 
favoarea ANAF – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin. 
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110. 30.08.2018 Hotărâre  privind constituirea ipotecii asupra unor bunuri imobile 

aparținând domeniului privat al orașului Anina în favoarea ANAF – 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin, pentru garantarea 
obligațiilor fiscale ale S.C. ANTREPRIZA STEIER SRL. 
 

111. 30.08.2018 Hotărâre  privind aprobarea încheierii unui Contract de ipotecă 
asupra unor bunuri imobile ale orașului Anina, în vederea garantării 
obligațiilor fiscale ale S.C.ANTREPRIZA ȘTEIER SRL. 
 

112. 30.08.2018 Hotărâre  privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului 
Casa ncc.18”, situat în oraș Anina, str.Vulpilor, cuprins în C.F.nr. 31148, Cad. 
C1, nr.top. 393/a Steierdorf, către „ASOCIAȚIA IL GIOGATTOLO”,  în 
vederea desfăşurării unor activităţi cu caracter social. 
 

113. 30.08.2018 Hotărâre  privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local 
oraş Anina, care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Liceului 
„Mathias Hammer”Anina, în anul şcolar 2018 – 2019. 
 

114. 30.08.2018 Hotărâre  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local 
oraş Anina, care să facă parte din Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 
în Educaţie de la nivelul Liceului „ Mathias Hammer” Anina, în anul şcolar 
2018-2019. 
 

115. 30.08.2018 Hotărâre  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local 
oraş Anina, care să facă parte din Comisia pentru prevenirea și eliminarea 
violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea 
interculturalității a Liceului „ Mathias Hammer” Anina, în anul şcolar 2018-
2019. 
 

116. 30.08.2018 Hotărâre  privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 
Funcţii ale aparatului de specialitate a primarului Oraşului Anina. 
 

117. 30.08.2018 Hotărâre privind aprobarea amenajării unui obor pentru animale domestice 
lăsate libere pe domeniul public și privat al orașului Anina, cu locația „ Platoul 
Bucegi”. 
 

118. 18.09.2018 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 
orașului Anina pe anul 2018. 
 

119. 18.09.2018 Hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 675.900 
lei, în  conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.8/2018, pentru 
reglementarea unor măsuri fiscal bugetare. 
 

120. 18.09.2018 Hotărâre privind aprobarea achiziționării unor PLATFORME 
SUPRATERANE MODULARE pentru colectarea selectivă a deșeurilor. 
 

121. 10.10.2018 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului 
Local al orașului Anina din lunile: Octombrie, Noiembrie și Decembrie 2018. 
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122. 10.10.2018 Hotărâre privind aprobarea înființării Direcției de Asistență Socială a orașului 

Anina, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al orașului 
Anina, aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de 
Organizare și Funcționare. 
 

123. 10.10.2018 Hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii 
ale aparatului de specialitate al primarului Oraşului Anina, ca urmare a 
reoganizării instituției. 
 

124. 10.10.2018 Hotărâre privind serviciul de administrare pentru: a) dezvoltarea şi amenajarea 
spaţiilor publice în strânsă concordanță cu necesităţile comunităţilor locale şi 
cu documentaţiile de urbanism aprobate potrivit legii; b) administrarea, 
închirierea, întreţinerea, repararea şi reabilitarea fondului locativ şi cu altă 
destinaţie aflat în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale. 
 

125. 10.10.2018 Hotărâre privind serviciile de administrare prin activităţi de restaurare, 
reabilitare, reparaţii curente şi de întreţinere a străzilor, drumurilor, podurilor, a 
pasajelor rutiere şi pietonale aparţinând domeniului public al Oraşului Anina.  
 

126. 10.10.2018 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui Autobuz Marca Robus, cu nr.de 
înmatriculare CS-06-TIA, pentru transportul elevilor și a altor categorii de 
persoane de pe raza orașului Anina. 
 

127. 29.10.2018 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe 
trimestrul III, al anului 2018. 
 

128. 29.10.2018 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 
orașului Anina pe anul 2018. 
 

129. 29.10.2018 Hotărâre privind aprobarea bugetului de credite interne a administrației publice 
locale a orașului Anina pe anul 2018. 
 

130. 29.10.2018 Hotărâre privind aprobarea transformării unei funcții contractuale de execuție 
vacantă din cadrul Compartimentului de asistență a persoanelor cu handicap și 
a prestațiilor pentru susținerea familiilor al Direcției de Asistență Socială a 
orașului Anina. 
 

131. 29.10.2018 Hotărâre pentru completarea Anexei nr.1 la H.C.L.nr.32/11.02.2015 privind 
aprobarea măsurilor pentru buna desfăşurare a activităţii de administrare a 
domeniului public şi privat de pe raza oraşului Anina. 
 

132. 29.10.2018 Hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului 
transfrontalier RORS92  „Legături culturale pentru dezvoltarea turismului în 
regiune - Cultural connection in purpose of touristic attractiveness 
strengthening of the Region” finanțat în cadrul Programului IPA – CBC 
ROMÂNIA – SERBIA,  având ca obiect desfăşurarea de activităţi culturale 
comune, Proiect aprobat prin H.C.L. nr. 184 / 05.10.2017. 
 

133. 31.10.2018 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 
orașului Anina pe anul 2018. 
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134. 23.11.2018 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 
orașului Anina pe anul 2018. 
 

135. 23.11.2018 Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei de închiriere a spaţiului din 
incinta clădirii „Centrului de Afaceri Anina”, închiriat de  BIROUL 
INDIVIDUAL NOTARIAL „ CAHNIŢĂ CORNELIA ELENA”, pentru 
perioada noiembrie 2018 – martie 2019. 
 

136. 23.11.2018 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil, situat în oraş 
Anina, strada Republicii, nr.44, județul Caraş-Severin, înscris în C.F.nr.526 
Şteierdorf, nr.top.1163/53/140 – Casa ncc.722 și curte de 719 mp, de sub B12-
14. 
 

137. 23.11.2018 Hotărâre privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a 
vehiculelor staţionate neregulamentar şi a vehiculelor fără stăpân sau 
abandonate pe domeniul public/privat al statului sau al unităţii administrativ - 
teritoriale oraș Anina, judeţul Caraș-Severin. 
 

138. 23.11.2018 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan 
în suprafaţă de 1.400 mp, situat în oraș Anina, str. Cloșca, cuprins în C.F.E.nr. 
30654 şi a preţului de vânzare al acestuia. 
 

139. 23.11.2018 Hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra 
terenului în suprafață de 12 mp aferent garajului nr.3, situat în oraș Anina, 
str.Virgil Birou, FN, înscris în CF nr. 30553, nr.top.1163/53/238...4/c/1/b/g3, 
în favoarea numitului IZVERNARI GHEORGHE, actualul proprietar al 
acestuia. 
 

140. 23.11.2018 Hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcţii ale 
Direcției de Asistență Socială a orașului Anina. 
 

141. 23.11.2018 Hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcţii ale 
aparatului de specialitate ale primarului Oraşului Anina. 
           

142. 23.11.2018 Hotărâre privind aprobarea scoaterii din evidenţele fiscale ale UAT 
Oraş Anina a creanțelor datorate de către unele persoane fizice. 
 

143. 23.11.2018 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui 
teren intravilan în suprafaţă de 40 mp, situat în oraș Anina, str. Dealul Frumos, 
cuprins în C.F.E.nr. 32019, Nr.cadastral 32019 şi a preţului de vânzare al 
acestuia. 
 


