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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
 
 
 

HOTĂRÂRILE  CONSILIULUI  LOCAL  AL  ORAŞULUI ANINA 
PE ANUL  2019 

 
 

NR. 
HOTĂ
RÂRII 

DATA 
EMITERII 

                                 
                                      OBIECTUL HOTĂRÂRII 

1. 09.01.2019 Hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al 
bugetului local și bugetului de venituri proprii rezultat la încheierea 
exercițiului bugetar aferent anului 2018. 
 

2. 09.01.2019 Hotărâre privind introducerea de modificări în execuția bugetară pe anul 2019 
a Căminului pentru Persoane Vârstnice Anina și respectiv a orașului Anina. 
 

3. 09.01.2019 Hotărâre privind aprobarea “Convenției de parteneriat” între UAT Oraș Anina 
prin Primăria Anina furnizor public acreditat de servicii sociale și între 
furnizorul privat acreditat de servicii sociale, ca urmare a ofertei depuse de 
FUNDAȚIA HUMANITAS PRO DEO, cu sediul în Oțelul Roșu, județul 
Caraș-Severin cu nr.239/12.12.2018 și înregistrată la Primăria Anina sub 
nr.8799/12.12.2018. 
 

4. 09.01.2019 Hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului sursei E din secțiunea de 
funcționare în sumă de 2.804,10 lei, din excedentul anilor precedenți. 
 

5. 28.02.2019 Hotărâre privind aprobarea alocării cantității de 4.000 litri motorină din 
gestiunea U.A.T. Oraș Anina către Serviciul Local de Utilități Publice Anina, 
necesară pentru transportul deșeurilor reciclabile din fostul depozit de lemn de 
mină de la Preparația Intreprinderii Miniere Anina,  până la Ecologica Văliug – 
Oravița. 
 

6. 28.02.2019 Hotărâre privind aprobarea anulării creanțelor fiscale ale unor persoane fizice 
la Serviciul Local de Utilități Publice Anina. 
 

7. 28.02.2019 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 2019. 
 

8. 28.02.2019 Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, a 
muncilor neremunerate în folosul comunităţii, pe anul 2019. 
 

9. 28.02.2019 Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata chiriilor locuinţelor sociale, 
pentru familiile beneficiare de ajutor social de pe raza oraşului Anina, pe anul 
2019. 
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10. 28.02.2019 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

CANTINEI  DE AJUTOR  SOCIAL din cadrul Direcției de Asistență Socială 
Anina. 
 

11. 28.02.2019 Hotărâre privind aprobarea  CODULUI ETIC al personalului care oferă 
servicii sociale la CANTINA DE AJUTOR SOCIAL din cadrul Direcției de 
Asistență Socială Anina. 
 

12. 28.02.2019 Hotărâre privind aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A 
SERVICIILOR SOCIALE A ORAŞULUI  ANINA în perioada 2019-
2021. 
 

13. 28.02.2019 Hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe, obiecte 
de inventar în folosință și a unor materiale, în vederea casării din patrimoniul 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Anina. 
 

14. 28.02.2019 Hotărâre privind aprobarea modificării art.37, Anexa nr.4 la Regulamentul  
de organizare, funcționare şi autorizare a activității de transport în regim de taxi 
şi în regim de închiriere, pe raza orașului Anina, aprobat prin 
H.C.L.nr.70/25.05.2018. 
 

15. 28.02.2019 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, având o suprafață totală de 1.400 mp, în două loturi, situat în orașul 
Anina, strada Cloșca, identificat în C.F.nr. 30654, nr.Cadastral  30654, în 
vederea înscrierii în Cartea Funciară. 
 

16. 28.02.2019 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. 
 

17. 28.02.2019 Hotărâre privind asigurarea din bugetul local a diferenței contribuției de 
întreținere a doamnei CREȚU NUȚA în Căminul pentru persoane vârstnice 
Anina, a impozitelor, taxelor locale și utilităților restante,  în contul donației 
imobilului, 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. 
 

18. 28.02.2019 Hotărâre privind aprobarea Programului Minimal de Lucrări pe anul 2019 
finanţat din bugetul local şi din alte surse. 
 

19. 28.02.2019 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la 
31.12.2018. 
 

20. 28.02.2019 Hotărâre privind aprobarea devizului general recalculat la 28.02.2019 pentru 
proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale nr.1 Celnic-
Anina, jud.Caraș-Severin”. 
 

21. 28.02.2019 Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind Monitorizarea depozitului închis 
de deșeuri din orașul Anina. 
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22. 29.03.2019 Hotărâre privind aprobarea recalculării devizului general la 01.03.2019 pentru 

proiectul „Modernizarea infrastructurii de drum pentru străzile Colonia I, 
Vulturilor și Valea Vulpilor în Anina,comuna Anina. 
 

23. 29.03.2019 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 2019. 
 

24. 29.03.2019 Hotărâre privind aprobarea Actelor adiţionale la Contractele de închiriere a 
pajiștilor nr.3.107 din 25.04.2014 și nr. 4.160 din 04.06.2014. 
 

25. 29.03.2019 Hotărâre privind aprobarea prelungirii prin Acte adiţionale a Contractelor de 
închiriere a pajiștilor încheiate cu unii crescători de animale. 
 

26. 29.03.2019 Hotărâre pentru modificarea H.C.L.nr.209/25.11.2016 privind desemnarea 
unor reprezentanţi ai Consiliului Local oraş Anina care să facă parte din 
Comisia de vânzare, concesionare şi închiriere a bunurilor din domeniul 
public/privat al oraşului Anina. 
 

27. 29.03.2019 Hotărâre privind aprobarea Manualului de proceduri pentru asistarea la Cantina 
de Ajutor Social - serviciu social prestat de Direcția de Asistență Socială 
Anina. 
 

28. 29.03.2019 Hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe din domeniul privat al 
orașului Anina, situată în strada Miniș, nr.5, jud.Caraș-Severin, cuprinsă în 
C.F. nr. 32208 Anina, nr.Cadastral 32208 – C1 şi aprobarea preţului de vânzare 
al acesteia, numiților ANUȘCA CONSTANTIN și ANUȘCA MARIA. 
 

29. 29.03.2019 Hotărâre privind aprobarea preluării obiectelor de inventar din 
patrimoniul Căminului pentru Persoane Vârstnice Anina în patrimoniul 
orașului Anina, odată cu preluarea activității căminului, de către FUNDAȚIA  
HUMANITAS  PRO  DEO, conform H.C.L.nr.3/09.01.2019. 
 

30. 29.03.2019 Hotărâre privind aprobarea acordării unor premii şi „Diplome de Majorat”, 
tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani. 
 

31. 29.03.2019 Hotărâre privind acordarea unei recompense băneşti şi a unei diploma 
de fidelitate cuplurilor care au împlinit cel puţin 50, 60 de ani, de la încheierea 
căsătoriei şi ambii soţi au domiciliul stabil în orașul Anina, indiferent de locul 
încheierii căsătoriei. 
 

32 29.03.2019 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului 
Local al orașului Anina din lunile: Aprilie, Mai și Iunie 2019. 
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33. 
 

11.04.2019 
 
Hotărâre privind  aprobarea  bugetului  administraţiei  publice  locale a 
oraşului Anina pe  anul 2019. 
 

34. 11.04.2019 Hotărâre privind aprobarea Programului de Activităţi Cultural - Educativ – 
Sportive, care se vor desfăşura în anul 2019. 
 

35. 11.04.2019 Hotărâre privind aprobarea scutirii taxei de închiriere a Sălii de Sport Anina 
pentru desfășurarea activităților echipei de fotbal a „ACS VIITORUL ANINA 
2014”, pe timpul iernii sau a timpului nefavorabil. 
 

36. 11.04.2019 Hotărâre privind aprobarea scutirii taxei de închiriere a Sălii de Sport Anina 
pentru desfășurarea activităților echipei de karate a „C.S. Sport Star Anina”. 
 

37. 11.04.2019 Hotărâre privind alocarea unor fonduri din bugetul local pentru editarea 
volumului de poezii, intitulat „Neliniștea de dincolo de vis”. 
 

38. 11.04.2019 Hotărâre privind alocarea unor fonduri din bugetul local pentru tipărirea cărții,  
intitulată „La o vânare de dinozauri”. 
 
 

39. 11.04.2019 Hotărâre privind aprobarea achiziționării și instalării sistemului de 
supraveghere video în unele zone ale orașului Anina, în vederea creșterii 
siguranței și prevenirii criminalității. 
  

40. 17.05.2019 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 
orașului Anina pe anul 2019. 
 

41. 17.05.2019 Hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului 
Urbanistic General (PUG) al oraşului Anina, aprobat prin 
H.C.L.nr.74/27.12.2004 și prelungit prin H.C.L.nr.34/09.02.2016, până la 
intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, dar nu mai târziu de data 
de 31.12.2023. 
 

42. 17.05.2019 Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului oraşului Anina pe anul 2019. 
 

43. 17.05.2019 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Primăria 
orașului Anina și Asociația pentru păstrarea și promovarea tradițiilor germane 
„Dirndl und Lederhosen” (A.D.U.L.) din Anina. 
 

44. 17.05.2019 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, situat în orașul Anina, strada M.Hammer, nr.2, identificat în 
C.F.nr.30025, nr.Cadastral 305, nr.top.1163/53…/1/2-1163/53…/1/3 
Steierdorf, având o suprafață totală de 1.135 mp, în vederea înscrierii în Cartea 
Funciară. 
 

45. 17.05.2019 Hotărâre privind majorarea impozitului pentru unele clădiri şi terenuri 
proprietatea unor persoane fizice și juridice situate pe raza oraşului Anina ca  
urmare a  constatării stării  tehnice  de  cladiri și terenuri  neingrijite. 
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46. 17.05.2019 Hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza administrativ - teritorială a oraşului Anina, 
pentru anul şcolar 2019 -  2020. 
 

47. 17.05.2019 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, situat în strada Victoriei, nr.8, identificat în C.F.nr. 31727, nr. Cadastral 
31727, având o suprafață totală de 3.325 mp, în patru loturi, în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară.  
 

48. 17.05.2019 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, situat în strada Victoriei, nr.3, identificat în C.F.nr. 32089, nr. Cadastral 
30089, având o suprafață totală de 935 mp, în două loturi, în vederea înscrierii 
în Cartea Funciară. 
 

49. 17.05.2019 Hotărâre privind  aprobarea preluării fără plată a activului „Fabrica de şuruburi 
Anina” din patrimoniul U.C.M. Reşiţa (societate în insolvenţă), în proprietatea 
oraşului Anina. 
 

50. 17.05.2019 Hotărâre privind aprobarea transferului Cantinei de Ajutor Social din 
subordinea Consiliului Local Anina, în subordinea Direcției de Asistență 
Socială a orașului Anina. 
 

51. 17.05.2019 Hotărâre de revocare a vânzării spațiului medical cuprins în releveul 
Policlinicii Anina, sub nr.C1 U7, C1 U8, în suprafață de 93,76 mp, la S.C. 
AMEROM GRUP MEDICAL SRL Reșița, care a fost aprobat prin H.C.L.nr. 
46/29.04.2009 privind aprobarea vânzării spațiilor medicale către actualii 
deținători. 
 

52. 17.05.2019 Hotărâre de revocare a H.C.L.nr. 205/30.09.2013 privind aprobarea vânzării 
terenului aferent imobilului, curtea şi grădina acestuia, în suprafaţă de 936 mp, 
din domeniul privat al oraşului Anina, situat în str.Dealul Schmarantzer, nr.11, 
cuprins în C.F.nr.30193, Nr.top.490 Şteierdorf şi aprobarea preţului de vânzare 
al acestuia, numiţilor LĂPĂDAT ANA-OFELIA şi OLAR VALER, actualii 
proprietari ai imobilului. 
 

53. 17.05.2019 Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui 
teren extravilan, în suprafaţă de 15.934 mp, situat în zona Cariera Jumanca, 
cuprins în C.F.nr.32230 Anina, Nr.Cadastral  32230, în vederea exploatării de 
piatră. 
 

54. 31.05.2019 Hotărâre privind aprobarea conturilor de încheiere a exercițiului bugetar 
aferente trimestrului I, 2019. 
 

55. 31.05.2019 Hotărâre pentru modificarea art.3 din H.C.L. nr.53/17.05.2019 privind 
aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren extravilan, în 
suprafață de 15.934 mr, situate în zona Cariera Jumanca, cuprins în 
C.F.nr.32230 Anina, Nr.Cadastral 32230, în vederea exploatării de piatră. 
 

56. 31.05.2019 Hotărâre privind acordarea hranei unor categorii de persoane la 
CANTINA  DE AJUTOR  SOCIAL din cadrul Direcției de Asistență Socială 
Anina. 
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57. 27.06.2019 Hotărâre privind încetarea înainte de termen a mandatului de consilier local al 

domnului  NEAG IOAN-OVIDIU, din partea  Partidului Social Democrat 
(PSD) şi declararea locului vacant al acestuia. 
 

58. 27.06.2019 Hotărâre privind  aprobarea rectificării  bugetului  administraţiei  publice  
locale a oraşului Anina pe  anul 2019. 
 

59. 27.06.2019 Hotărâre privind stabilirea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor 
locale și a altor taxe asimilate acestora, a amenzilor, pentru anul  fiscal 2020. 
 

60. 27.06.2019 Hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale ce se vor aplica în anul fiscal 2020. 
 

61. 27.06.2019 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 2020. 
 

62. 27.06.2019 Hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale pentru Serviciul Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă pe anul 2020. 
 

63. 27.06.2019 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan 
în suprafaţă de 1.366 mp, situat în oraș Anina, str.Cloșca, cuprins în C.F.nr. 
32222, nr.cadastral 32222 şi a preţului de vânzare al acestuia. 
 

64. 27.06.2019 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan 
în suprafaţă de 115 mp, situat în oraș Anina, str.Teilor, cuprins în C.F. nr. 
32235 Anina, Nr. cadastral 32235 şi a preţului de vânzare al acestuia. 
 

65. 27.06.2019 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren 
extravilan în suprafaţă de 3.651 mp, situat în oraș Anina, zona Crivina, cuprins 
în C.F.nr. 32244, nr.Cadastral 32244 şi a preţului de vânzare al acestuia. 
 

66. 27.06.2019 Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului concesionat în favoarea 
proprietarului construcției edificate -  KNOBLOCH ANTON, în suprafaţă de 
34 mp, situat în intravilanul oraşului Anina, str.Cloșca, cuprins în C.F.nr. 
32223, nr.cadastral 32223 şi a preţului de vânzare al acestuia. 
 

67. 27.06.2019 Hotărâre privind aprobarea radierii dreptului de folosință a terenului din CF 
nr.2540, nr.top.1163/53/23/8/b/2/b/1/16, în suprafață de 576 mp, înscris în 
favoarea numiților Cernău Victor și soția Cernău Elena atribuit prin 
Deciziunea de atribuire nr.1030/05.10.1959 a Consiliul Executiv al Sfatului 
popular al orașului Anina – încheierea de Cf nr.482/06.10.1959. 

68. 27.06.2019 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. 
 

69. 27.06.2019  Hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului Oraşului Anina.  

 
70. 27.06.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Anina a 

unei suprafete de teren, a unei construcții și modificarea inventarului 
domeniului privat prin introducerea unor noi poziții. 
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71. 27.06.2019 Hotărâre privind aprobarea devizului general recalculat la 27.06.2019 pentru 

proiectul „Modernizarea infrastructurii de drum pentru străzile Cerna, Colonia 
Roşie, Vasile Alecsandri, Bufenilor şi Brădet în Anina”. 
 

72. 27.06.2019 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele 
Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Iulie, August și Septembrie 
2019. 
 

73. 31.07.2019 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului GOGA 
NICOLAE OCTAVIAN SORIN membru  pe lista Partidului Social Democrat 
(PSD). 
 

74. 31.07.2019 Hotărâre  privind modificarea componenţei Consiliului Local al oraşului 
Anina, judeţul Caraş-Severin, ca urmare a validării unui nou consilier local. 
 

75. 31.07.2019 Hotărâre  privind reorganizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
oraş Anina, judeţul Caraş-Severin. 
 

76. 31.07.2019 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe 
trimestrul II, al anului 2019.                  
 

77. 31.07.2019 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 
orașului Anina pe anul 2019. 
 

78. 31.07.2019 Hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri pentru Tabăra de săpături 
arheologice „Ion de la Anina” desfășurată în perioada 15 - 27.07.2019. 
 

79. 31.07.2019 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui ACORD DE PARTENERIAT între 
Consiliul Local al oraşului Anina şi ASOCIAŢIA “ IL GIOCATTOLO” în 
vederea înființării unui „Centru de zi” care să ofere servicii educaționale pentru 
copii și pentru tinerii care doresc învățarea unor meserii. 
 

80. 31.07.2019 Hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea desfăşurată de 
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul I al anului 
2019, angajaţi ai Primăriei orașului Anina, judeţul Caraș-Severin. 
 

81. 31.07.2019 Hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI    INTERN AL DIRECȚIEI 
DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A ORAȘULUI ANINA. 
 

82. 31.07.2019 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan 
în suprafaţă de 3.633 mp, cuprins în C.F.nr. 31078 Anina, nr.Cadastral 31078 
şi a preţului de vânzare al acestuia. 
 

83. 31.07.2019 Hotărâre pentru modificarea art.1 din H.C.L.nr.117/19.06.2015 privind  
aprobarea vânzării unei locuinţe din fondul locativ al oraşului Anina, al 
terenului aferent locuinţei, curtea şi grădina acesteia, în suprafaţă de 437 mp, 
situate în intravilanul oraşului Anina, strada Drum Nou, nr.10, cuprinse în C.F. 
nr. 30324 UAT Anina, nr.top.437, din domeniul privat al  oraşului Anina şi  
aprobarea preţului de vânzare al acestora, numitei HRUZA ROZI. 
 

84. 31.07.2019 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, situat în Cartier Breuner, str.Sf.Varvara, F.N.,  identificat în 
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C.F.nr.32171, nr.Cadastral 32171 având o suprafață totală de 1.179 mp, în 
două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară. 
 

85. 31.07.2019 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, situat în Colonia Crivina,  identificat în C.F.nr.30720 Anina, 
nr.Cadastral 280, nr.top.ST 1001/c Anina, având o suprafață totală de 202.808 
mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară. 
 

86. 31.07.2019 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de apartamentare a 
imobilului identificat cu nr. Cadastral 31479 – C1, înscris în C.F. 31479 Anina. 
 

87. 31.07.2019 Hotărâre privind aprobarea tăierii cantităţii de 325 m.c. material lemnos din 
„TRUPUL DE PĂŞUNE POIANA DEALU FRUMOS”, parcela 11 B și 11 C, 
în vederea asigurării cantităţii de lemn de foc pentru iarnă necesară Primăriei şi 
instituţiilor subordonate acesteia de pe raza oraşului Anina.     
 

88. 31.07.2019 Hotărâre privind aprobarea casării și valorificării unor mijloace fixe, active 
corporale devenite disponibile, aflate în domeniului privat al orașului Anina. 
 

89. 31.07.2019 Hotărâre privind aprobarea devizului general recalculat la 01.07.2019 pentru 
proiectuln “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Scolii Gimnaziale nr. 1  
Celnic – Anina, jud. Caras – Severin”. 
 

90. 31.07.2019 Hotărâre pentru emiterea unei decizii de modificare şi completare a Actului 
Constitutiv al societăţii „Antrepriza Steier SRL”. 
 

91. 31.07.2019 Hotărâre privind aprobarea achiziționării unei Autospecializate compactoare 
pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere. 
 

92. 12.09.2019 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 
orașului Anina pe anul 2019. 
 

93. 12.09.2019 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor containere de gunoi destinate 
stocării temporare a deșeurilor menajere. 
 

94. 12.09.2019 Hotărâre privind aprobarea transferului Centrului de integrare socială a copiilor 
cu cerințe speciale și dificultăți majore de învățare din subordinea Consiliului 
Local Anina, în subordinea Direcției de Asistență Socială a orașului Anina. 
 

95. 12.09.2019 Hotărâre pentru aprobarea Planului anual  de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate  din  bugetul Consiliului Local prin Direcția de 
Asistență Socială a orașului Anina, pentru anul 2019. 
 

96. 12.09.2019 Hotărâre privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de 
urgență în cazurile de violență domestică pe raza localității Anina. 
 

97. 12.09.2019 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de apartamentare a 
imobilului identificat cu nr. Cadastral 31487 – C2, înscris în C.F. 31487 Anina. 
 

98. 12.09.2019 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului 
Anina, a unui teren în suprafață de 166.500 mp, cuprins în C.F.nr.32276, 
Nr.Cadastral 32276, situat în extravilanul orașului Anina, zona Dealu Frumos. 
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99. 12.09.2019 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren 

extravilan, situat în zona Dealu Frumos,  în suprafaţă de 166.500 mp, cuprins 
în C.F.nr. 32276 Anina, nr.Cadastral 32276 şi a preţului de vânzare al acestuia. 
 

100. 12.09.2019 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din extravilanul oraşului 
Anina, situat în zona Dealu Frumos,  identificat în C.F.nr.32277 Anina, 
nr.Cadastral 32277, având o suprafață totală de 92.175 mp, în trei loturi, în 
vederea înscrierii în Cartea Funciară. 
 

101. 12.09.2019 Hotărâre privind stabilirea perimetrului de îngropare a cadavrelor de animale. 
 

102. 12.09.2019 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spațiu (fostă 
Centrală Termică), în suprafaţă de 148 mp, situat în orașul Anina, 
str.M.Sadoveanu, cuprins în CF nr.32170, nr.Cadastral 32170 – C1 din  
domeniul public al oraşului Anina. 
 

103. 12.09.2019 Hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri din bugetul local pentru 
efectuarea unor lucrări de reparații canalizare pe străzile Vasile Alecsandri și 
Horea. 
 

104. 12.09.2019 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a unui teren, în 
suprafață de 5.000 mp, situat în oraş Anina, Colonia Crivina, județul Caraş-
Severin, înscris în C.F.nr. 3488 Şteierdorf, ST 1000/1, Nr. Cadastral 229. 
 

105. 12.09.2019 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele 
Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Octombrie, Noiembrie și 
Decembrie 2019. 

106. 27.09.2019 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința 
extraordinară a Consiliului Local al orașului Anina din data de 27.09.2019. 

107. 27.09.2019 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 
orașului Anina pe anul 2019. 
 

108. 27.09.2019 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei Centrale Termice pentru dotarea 
Centrului de Permanență Anina. 
 

109. 27.09.2019 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei console de comandă cu ecran 
tactil color 7, la instalația de roentgen RX tip Riviera Blade aflată în domeniul 
privat al orașului Anina. 

110. 27.09.2019 Hotărâre privind RETRAGEREA  ACREDITĂRII   serviciului social cod: 
nr.8730 CR-V-1 acordată „Căminului pentru Persoane Vârstnice Anina”, CIF 
3228233, respectiv retragerea Licenţei de funcţionare  Seria LF  Nr. 0008192 
din data de 22.05.2017. 
 

111. 27.09.2019 Hotărâre  privind aprobarea Protocolului de atribuire în folosință gratuită a 
imobilului Lot 1 -  Spitalul Orășănesc Anina, înscris în Cartea Funciară nr. 
31827 Șteierdorf, situat în Anina, str.Spitalului nr. 2, județul Caraș-Severin, în 
condițiile Contractului de parteneriat nr. 879/11.02.2019, atribuire necesară 
pentru licențierea funcționării drept ”Cămin pentru persoane vârstnice” a 
furnizorului acreditat de servicii sociale  „Fundația Humanitas Pro Deo, filiala 
Anina”. 



10 
 

112. 27.09.2019 Hotărâre privind aprobarea  contractării de prestări servicii juridice 
de consultanţă şi reprezentare avocaţială pentru autorităţile şi instituţiile 
publice din oraşul Anina. 
 

113. 27.09.2019 Hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri din bugetul local 
pentru efectuarea unor lucrări de reparații canalizare pe strada Vasile 
Alecsandri. 
 

114. 27.09.2019 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui  ACORD DE ASOCIERE  
între oraşul Anina şi ASOCIAŢIA “ STANDPUNKT” în vederea gestionării 
câinilor fără stăpân din orașul Anina. 
 

115. 29.10.2019 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe 
trimestrul III, al  anului 2019.                   
 

116. 29.10.2019 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 
orașului Anina pe anul 2019. 
 

117. 29.10.2019 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui autoturism marca Dacia Logan 
pentru deservirea Primăriei oraşului Anina. 
 

118. 29.10.2019 Hotărâre privind aprobarea efectuării unor lucrări de reparații în baza unor 
devize de lucrări la imobilul 2904 (fosta U.M.Cereșnaia) aflat în domeniul 
public al orașului Anina, în vederea îndeplinirii prevederilor H.G.nr.217/2018. 
 

119. 29.10.2019 Hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri pentru amenajarea unei rampe 
de acces pentru persoanele cu dizabilități la sediul Primăriei orașului Anina. 
 

120. 29.10.2019 Hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor prilejuite de aniversarea 
a 80 de ani de la înființarea Bisericii Ortodoxe „Sfinții Împărați Constantin și 
Elena” Anina, aniversarea a 10 ani de la sfințirea Bisericii Ortodoxe „Sfânta 
Treime” Șteierdorf – Anina,  resființirea acesteia, precum și sfințirea Casei 
Parohiale din strada Victoriei, nr.8. 
 

121. 29.10.2019 Hotărâre privind aprobarea organizării în data de 24.12.2019 a unui Concert de 
Colinde „Lângă ieslea minunată”cu participarea unor formații locale corale și 
din județ, în cartierul Breuner, manifestare organizată cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă. 
 

122. 29.10.2019 Hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor prilejuite de vizita 
consulului Republicii Federale Germania din data de 17.11.2019, ziua 
victimelor violențelor în care se comemorează cei căzuți în războaie, la 
Cimitirul Sigismund. 
 

123. 29.10.2019 Hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor prilejuite de Ziua 
Națională a României în data de 1 Decembrie 2019 și sărbătorirea Zilei de 
„Sfânta Varvara”- protectoarea minerilor în data de  4 Decembrie 2019. 
 

124. 29.10.2019 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 2019 – 2020. 
 

125. 29.10.2019 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local oraş 
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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 2019-
2020. 
 

126. 29.10.2019 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 2019-
2020. 
 

127. 29.10.2019 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren 
intravilan, situat pe strada Sfânta Varvara, nr.4A, în suprafaţă de 525 mp, 
cuprins în C.F.nr. 32258 Anina, nr.Cadastral 32258, top 
nr.1163/53/238/b/2/b/1/21 şi a preţului de vânzare al acestuia. 
 

128. 29.10.2019 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren 
intravilan, situat pe strada Minerului, în suprafaţă de 2.350 mp, cuprins în 
C.F.nr. 31591 Anina, nr.Cadastral 31591 şi a preţului de vânzare al acestuia. 
 

129. 29.10.2019 Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării  
prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1.814 mp, situat în zona 
Colonia Crivina, identificat în C.F. nr.30720, nr.cad.280, nr.top. ST1001/c 
Anina. 
 

130. 29.10.2019 Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării 
prin licitație publică a imobilului teren și construcție C1 în suprafață de 992 
mp, situat în oraș Anina, str.Victoriei, nr.12, identificat în C.F. nr.30102, 
nr.top. 323/a Steierdorf. 
 

131. 29.10.2019 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, situat în incinta Puțul II,  identificat în C.F.nr.30727, nr.Cadastral 
30727, având o suprafață totală de 1.203 mp, în două loturi, în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară. 
 

132. 29.10.2019 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, situat în incinta Puțul II,  identificat în C.F.nr. 32110, nr. Cadastral 
32110, având o suprafață totală de 3.323 mp, în două loturi, în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară. 
 

133. 29.10.2019 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, situat în zona Oraș Nou,  identificat în C.F.nr.31003, nr.Cadastral 
31003, având o suprafață totală de 291.302 mp, în două loturi, în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară. 
 

134. 29.10.2019 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului 
Anina, a unui teren  cu construcții în suprafaţă de  232 mp, cuprins în C.F. nr. 
32287, Nr.Cadastral 32287, situat în oraşul Anina, Cartier Breuner, str.Sfânta 
Varvara, F.N. 
 

135. 29.10.2019 Hotărâre privind aprobarea constituirii Comitetului de securitate şi sănătate în 
muncă și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare al acestuia. 

136. 29.10.2019 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Consiliului Local al Oraşului Anina. 
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137. 29.10.2019 Hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru 

participarea consilierilor locali la ședințele Consiliului Local al orașului Anina 
și ale comisiilor de specialitate ale acestuia. 
 

138. 29.10.2019 Hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului Oraşului Anina. 
 

139. 29.10.2019 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
aparatului de specialitate al primarului Oraşului Anina. 
 

140. 29.10.2019 Hotărâre privind aprobarea Raportului anual de activitate al CANTINEI DE 
AJUTOR SOCIAL ANINA. 
 

141. 29.10.2019 Hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE ASOCIERE între oraşul Anina 
şi ASOCIAŢIA “ STANDPUNKT” în vederea gestionării câinilor fără stăpân 
din orașul Anina. 
 

142. 29.10.2019 Hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri pentru plata taxei de 
racordare la energie electrică a imobilului situat în oraș Anina, strada M. 
Kogălniceanu, nr.21. 
 

143. 29.10.2019 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 2019 – aprilie 2020. 
 

144. 29.10.2019 Hotărâre  privind aprobarea plății abonamentelor de transport local a elevilor 
care frecventează cursurile școlare în orașul Anina, pentru anul școlar 2019-
2020. 
 

145. 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 
orașului Anina pe anul 2019. 
 

146. 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea derulării evenimentului cultural- religios 
„Dumnezeu ne-a dat poruncă, demnitatea s-o păstrăm”, în data de 29.11.2019, 
la Casa de Cultură Șteierdorf. 
 

147. 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri pentru acordarea de pachete 
copiilor cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. 
 

148. 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei de închiriere a spaţiului din  
incinta clădirii „Centrului de Afaceri Anina”, închiriat de  S.C.DALBONERA 
SRL, pentru perioada noiembrie 2019 – aprilie 2020. 
 

149. 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea preluării unor lucrări miniere închise la Puțul I. 
 

150. 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea confecționării în regie proprie de module 
supraterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor. 
 

151. 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea realizării racordurilor de canalizare pe străzile 
Colonia Roșie, Vasile Alecsandri și Cerna de către S.C.Antrepriza Șteier SRL. 
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152. 28.11.2019 Hotărâre pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.113/27.09.2019 privind 
aprobarea alocării unor fonduri din bugetul local pentru efectuarea unor lucrări 
de reparații canalizare pe strada Vasile Alecsandri. 
 

153. 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea casării și valorificării unor mijloace fixe, active 
corporale devenite disponibile, aflate în domeniului privat al orașului Anina. 
 

154. 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unității individuale 
situată în oraș Anina, str.Brădet, nr.5, jud. Caraș-Severin, Ap.3, în suprafață 
utilă de 135,21 şi a terenului aferent acesteia, în suprafaţă de 224,84 mp, 
cuprinse în C.F.nr.31479, nr.Cadastral 31479 – C1-U3, către Parohia Ortodoxă 
Anina - Celnic și Brădet, în vederea desfăşurării activităţilor religioase de cult. 
 

155. 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei de închiriere a locuinței 
degradate în urma izbucnirii unui incendiu, situată în oraș Anina, str.Aleea 
Brazilor, bl.C13, ap.6, închiriată domnului ZALĂ COSMIN, până la 
terminarea lucrărilor de reparare, renovare. 
 

156. 28.11.2019 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului 
Anina, a unui teren  cu construcții în suprafaţă de  232 mp, cuprins în C.F. nr. 
32287, Nr.Cadastral 32287, situat în oraşul Anina, Cartier Breuner, str.Sfânta 
Varvara, F.N. 
 

157. 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de apartamentare a 
imobilului identificat cu nr. Cadastral 32252– C1, înscris în C.F. nr.32252, 
situat în oraș Anina, strada Victoriei, nr.8. 
 

158. 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren 
intravilan, situat în oraș Anina, strada Trandafirilor, F.N., în suprafaţă de 324 
mp, cuprins în C.F.nr. 32290 Anina, nr.Cadastral 32290 şi a preţului de 
vânzare al acestuia. 
 

159. 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren 
intravilan, situat în oraș Anina, strada Mihail Kogălniceanu, nr.12A, în 
suprafaţă de 988 mp, cuprins în C.F.nr. 30181 Anina, nr.Cadastral 30181 şi a 
preţului de vânzare al acestuia. 
 

160. 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren 
intravilan, situat pe strada Dealu Frumos, F.N., în suprafaţă de 40 mp, cuprins 
în C.F.nr. 32020 Anina, nr.Cadastral 32020 şi a preţului de vânzare al acestuia. 
 

161. 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului aferent garajului, situat pe strada 
Miniș, F.N., în suprafaţă de 23 mp, cuprins în C.F.nr.30841 Anina, 
nr.Cadastral 30841 şi aprobarea preţului de vânzare al acestuia, numitului 
ANESCU DUMITRU, actualul proprietar al construcţiei 
 

162. 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului cu construcții concesionat, situat 
în oraș Anina, zona Gării, în suprafaţă de 928 mp, cuprins în C.F.nr.32148, 
nr.Cadastral 32148, către domnul ȘTEFAN VIRGIL-NELU. 
 

163. 28.11.2019 Hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 
Anina, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de 
Organizare și Funcționare a S.V.S.U.Anina. 
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164. 28.11.2019 Hotărâre privind acordarea unor compensații bănești personalului Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență Anina, care desfășoară activități de 
prevenire a situațiilor de urgență și pentru participarea efectivă la intervenții. 
 

165. 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea  voucherelor de 
vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
orașului Anina, în perioada 2019-2020. 
 

166. 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de 
vacanță pentru personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială a orașului 
Anina, în perioada 2019-2020. 
 

167. 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de 
vacanță pentru personalul din cadrul Serviciului Local de utilități Publice 
Anina, în perioada 2019-2020. 
 

168. 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri pentru sărbătorirea Zilei de 
„Sfânta Varvara”- protectoarea minerilor în data de 4 Decembrie 2019. 

169. 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui ACORD DE ASOCIERE între 
oraşul Anina şi „Asociația persoanelor cu diabet Anina”,  în vederea sprijinirii 
logistice și financiare. 
 

170. 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor europubele pentru colectarea   
 deșeurilor menajere. 
 

171. 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea actualizării valorii manoperei lucrărilor de 
construire la „Capela Mortuară” lângă Cimitirul Sigismund din orașul Anina. 
 

172. 19.12.2019 Hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului administraţiei publice locale 
a oraşului Anina pe anul 2019. 
 

173. 19.12.2019 Hotărâre  privind aprobarea subvenționării Serviciului Local de Utilități 
Publice Anina cu cantitatea de 1.000 litri motorină, necesară pentru transportul 
deșeurilor reciclabile, din depozitul de transfer către locația de colectare. 
 

174. 19.12.2019 Hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza administrativ - teritorială a oraşului Anina, 
pentru anul şcolar 2020 -  2021. 
 

175. 19.12.2019 Hotărâre privind neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul Local 
Anina, a dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului parte din monumentul 
istoric ”Colonia minieră Steierdorf”situat în Anina, strada Colonia I, nr.14, 
județul Caraş-Severin. 
 

176. 19.12.2019 Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică cu strigare a 
imobilului  „Teren de sport”, în suprafață de 599 mp, situat în oraș Anina, 
Cartier Breuner, str.Sfânta Varvara, F.N., identificat în C.F. nr.32286 – C2, 
Nr.Cadastral 32171. 

177. 19.12.2019 Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al 
orașului Anina, pentru anul 2019 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea 
acestei activităţi; 
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178. 19.12.2019 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților de ierarhizare 

pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de specialitate al 
Primarului orașului Anina și din serviciile publice fără personalitate juridică 
din subordinea Consiliului Local, începând cu luna ianuarie 2020. 
 

179. 19.12.2019 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților de ierarhizare 
pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul  Direcției de Asistență 
Socială a orașului Anina, începând cu luna ianuarie 2020. 
 

180. 19.12.2019 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților de ierarhizare 
pentru funcțiile contractuale din cadrul  Serviciului Local de Utilități Publice 
Anina, începând cu luna ianuarie 2020. 
 

181. 19.12.2019 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului 
Local al orașului Anina din lunile: Ianuarie, Februarie și Martie 2020. 
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