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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA 
 
 

HOTĂRÂRILE  CONSILIULUI  LOCAL  AL  ORAŞULUI ANINA 
PE ANUL  2020 

 
NR. 
HOTĂ
RÂRII 

DATA 
EMITERII 

                                 
                                      OBIECTUL HOTĂRÂRII 

1. 23.01.2020 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la 
data de 31.12.2019. 
 

2. 23.01.2020 Hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2020 a sumei de 103.591,93 lei 
din excedentul anilor precedenți. 
 

3. 23.01.2020 Hotărâre privind  aprobarea diminuării împrumutului intern, în conformitate  
cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 8 /2018, pentru reglementarea unor 
măsuri fiscal bugetare. 

4. 23.01.2020 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui copiator multifuncțional 
canon imageRUNNER 2520. 
 

5. 23.01.2020 Hotărâre privind numirea persoanelor care vor ține Registrul de evidență a 
datoriei publice locale și a Registrului de evidență a garanțiilor locale ale 
Unității Administrativ-Teritoriale Oraș Anina, județul Caraș-Severin. 
 

6. 23.01.2020 Hotărâre privind aprobarea Programului Minimal de Lucrări pe anul 2020 
finanţat din bugetul local şi din alte surse. 
 

7. 23.01.2020 Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, a 
muncilor neremunerate în folosul comunităţii, pe anul 2020. 
 

8. 23.01.2020 Hotărâre privind acordarea unor gratuităţi şi facilităţi pe transportul public de 
călători, veteranilor de război şi văduvelor de război, persoanelor persecutate 
din motive politice, persoanelor cu handicap grav şi accentuat, însoţitorilor şi 
asistenţilor personali ai acestora, precum şi unor categorii de pensionari din 
oraşul Anina, pe anul 2020. 
 

9. 23.01.2020 Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata chiriilor locuinţelor sociale, 
pentru familiile beneficiare de ajutor social de pe raza oraşului Anina, pe 
anul 2020. 
 

10. 23.01.2020 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren 
intravilan, situat în oraș Anina, str. Pădurii, F.N., în suprafaţă de 626 mp, 
cuprins în C.F.nr. 32291 Anina, nr.Cadastral 32291 şi a preţului de vânzare 
al acestuia. 

11. 23.01.2020 Hotărâre privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unității 
individuale din oraș Anina, str.Victoriei, nr.8, Sc.1, Et.P, ap.2, în suprafață 
de 275,63 mp, cuprins în C.F. nr. 32252 – C1 – U2 Anina, nr. Cadastral 
32252 - C1- U2 şi a preţului de vânzare al acestuia. 
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12. 23.01.2020 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 

Anina, situat în oraș Anina, str.M.Hammer, nr.2, 2A, identificat în 
C.F.nr.30025, nr.Cadastral 30025, având o suprafață totală de 1.135 mp, în 
două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară. 
 

13. 23.01.2020 Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Anina a 
suprafeței de teren de 250 mp din intravilanul oraşului Anina, situat în 
str.Victoriei, nr.10A, identificat în C.F.nr.31467, nr.Cadastral 31467, în 
vederea înscrierii în Cartea Funciară. 
 

14. 23.01.2020 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de apartamentare a 
imobilului identificat cu nr. Cadastral 31487– C2, înscris în C.F. 31487 
Anina, situat în oraș Anina, strada Brădet, nr.4.  
 

15. 23.01.2020 Hotărâre privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de 
salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în 
oraşul Anina; 
 

16. 23.01.2020 Hotărâre  privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilelor C1, 
C2, C3 și a terenului aferent în suprafață de 232 mp, situate în Cartier 
Breuner, str.Sfânta Varvara, F.N. cuprinse în C.F.nr. 32287 Anina, 
nr.Cadastral 32287 şi a preţului de vânzare al acestora. 
 

17. 23.01.2020 Hotarâre  privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren 
intravilan, situat în oraș Anina, zona Canton Cârneala, în suprafaţă de 655 
mp, cuprins în C.F.nr. 32305 Anina, nr.Cadastral 32305 şi a preţului de 
vânzare al acestuia. 
 

18. 23.01.2020 Hotărâre  privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui teren situat în 
extravilanul orașului Anina, zona Dealu Frumos, în suprafață de 1.700 mp, 
cuprins în C.F.nr.32294 Anina, nr.Cadastral 32294, către Biserica 
Penticostală, nr.1 Anina, în vederea desfăşurării unor activităţi  religioase de 
cult în cadrul evenimentului „RUGUL APRINS”. 
 

19. 23.01.2020 Hotărâre  privind aprobarea dezmembrării unui teren extravilan, situat în 
oraș Anina, zona Crivina, identificat în C.F.nr.30185, nr.Cadastral 30185, 
având o suprafață totală de 310.752 mp, în două loturi, în vederea înscrierii 
în Cartea Funciară. 
 

20. 23.01.2020 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a unui teren intravilan, în 
suprafață de 7.000 mp, nr.cadastral  32203 cu construcțiile aferente, având 
nr.cadastrale: 32203-C1, 32203-C2, 32203-C3, situate în oraş Anina, strada 
Horea, nr.1, județul Caraş-Severin, înscrise în C.F.nr.32203 Anina; 
 

21. 23.01.2020 Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr.163 din 28.11.2019 
privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului 
Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Anina, județul Caraș-Severin. 
 

22. 23.01.2020 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. 
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23. 23.01.2020 Hotărâre  privind transmiterea unei solicitări către Consiliul Județean Caraș - 

Severin pentru repararea drumului județean DJ 582C între cartierul Celnic și 
cartierul Orașul Nou din Anina, pe o porțiune de 1.000 m. 
 

24. 13.02.2020 Hotărâre  privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul de 
ipotecă nr.3.145/31.08.2018, cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Caraș-Severin, asupra unor bunuri imobile ale orașului Anina, în vederea 
garantării obligațiilor fiscale ale S.C.ANTREPRIZA ȘTEIER SRL. 
 

25. 13.02.2020 Hotărâre  privind  aprobarea elaborării studiului hidrologic privind 
dimensionarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrelor de protecție 
hidro-geologică, conform H.G.nr. 930/2005 și a Ordinului Ministerului  
Mediului și Pădurilor nr.1278/2011 aferente surselor care asigură 
alimentarea cu apă a localității Anina. 
 

26. 13.02.2020 Hotărâre  privind neasumarea responsabilității U.A.T. Oraș Anina, a 
organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – 
cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor - cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente 
Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023. 
 

27. 13.02.2020 Hotărâre  privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care 
aparțin domeniului public al orașului Anina. 
 

28. 20.02.2020 Hotărâre privind  aprobarea  bugetului  administraţiei  publice  locale a 
oraşului Anina pe  anul 2020. 
 

29. 20.02.2020 Hotărâre privind aprobarea elaborării de proiecte tehnice pentru unele 
obiective de investiții. 
 

30. 20.02.2020 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță în vederea 
elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală pentru perioada 2021 – 2027. 
 

31. 20.02.2020 Hotărâre privind aprobarea achiziționării unui teren în vecinătatea Lacului 
Marghitaș, în vederea amenajării unei zone de agreement. 
 

32. 20.02.2020 Hotărâre privind aprobarea achiziționării unui teren pentru construirea 
drumului de acces la Lacul Marghitaș. 
 

33. 20.02.2020 Hotărâre privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice 
pentru punerea în siguranță a Lacului Marghitaș. 
 

34. 20.02.2020 Hotărâre privind aprobarea elaborării proiectului și a lucrărilor de execuție 
pentru drumul de acces la Lacul Marghitaș. 
 

35. 20.02.2020 Hotărâre pentru modificarea art.1 și 2 din H.C.L. nr.171/28.11.2019 privind 
aprobarea actualizării valorii manoperei lucrărilor de construire la „Capela 
Mortuară” lângă Cimitirul Sigismund din orașul Anina. 
 

36. 20.02.2020 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui Microbuz Marca IVECO 
DAILY, necesar pentru deservirea Primăriei orașului Anina. 
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37. 20.02.2020 Hotărâre privind aprobarea Programului de Activităţi Cultural - Educativ – 

Sportive, care se vor desfăşura în anul 2020. 
 

38. 20.02.2020 Hotărâre privind aprobarea scutirii taxei de închiriere a Sălii de Sport Anina 
pentru desfășurarea activităților echipei de fotbal „ACS VIITORUL ANINA 
2014” pe timpul iernii sau a timpului nefavorabil. 
 

39. 20.02.2020 Hotărâre privind aprobarea scutirii taxei de închiriere a Sălii de Sport Anina 
pentru desfășurarea activităților echipei de karate a „C.S. Sport Star Anina”. 
 

40. 20.02.2020 Hotărâre privind acordarea unei recompense băneşti şi a unei diplome 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. 
 

41. 20.02.2020 Hotărâre privind aprobarea acordării unor premii şi „Diplome de Majorat”, 
tinerilor care au împlinit  vârsta de 18 ani. 
 
 

42. 20.02.2020 Hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri pentru plata indemnizaţiei 
lunare, a membrilor care activează în cadrul  „FANFARELOR ORAŞULUI 
ANINA”. 
 

43. 20.02.2020 Hotărâre privind aprobarea tăierii cantităţii de 100 m.c. material lemnos din 
„TRUPUL DE PĂŞUNE IZVARNA”, în vederea asigurării cantităţii de 
lemn de foc pentru iarnă necesară Primăriei şi instituţiilor subordonate 
acesteia de pe raza oraşului Anina. 
 
 

44. 20.02.2020 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor fâneţe 
proprietatea publică a Oraşului Anina. 
 

45. 20.02.2020 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în extravilan – 
zona Ponor”, în suprafaţă de 56.698 mp, din CF nr.2242 Şteierdorf, 
nr.top.895/a/134…1/f/3/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară. 
 
 

46. 20.02.2020 Hotărâre privind aprobarea radierii dreptului de folosință a terenului din CF 
nr.32227, nr.top.1163/52/238.../d/3/b/5/a, în suprafață de 656 mp, înscris în 
favoarea numitului BUMBEȘ PAVEL atribuit prin Decizia de atribuire 
nr.964/19.11.1957 emisă de Sfatul Popular Steierdorf. 
 
 

47. 20.02.2020 Hotărâre privind înființarea Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru 
primirea, analiza, punerea de acord a documentației prevăzute de legile  
speciale  de vânzare a locuințelor către chiriași, locuințe aflate în  
 proprietate privată de stat sau aflate în proprietatea privată a UAT Oraș 
Anina. 
 

48. 20.02.2020 Hotărâre pentru înscrierea în Cartea Funciară nr. 31317 Anina, domeniul 
privat al Statului Român, a apartamentului nr. 3 din blocul nr. 8 , situat pe 
str. Colonia Roșie, Oraș Anina, județul Caraș-Severin.  
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49. 20.02.2020 Hotărâre privind acordarea  mandatului special reprezentantului UAT Oraș 

Anina în  AGA a S.C.AQUCARAȘ S.A în vederea exprimarii votului în 
ședințele acesteia din data de 06.03.2020, referitor la punctele înscrise pe 
ordinea de zi. 
 

50. 20.02.2020 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în extravilan – 
zona Ponor”, în suprafaţă de 33.593 mp, din CF nr.2242 Şteierdorf, 
nr.top.895/a/134…1/f/3/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în 
favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa 
nr.4, poziția nr.369 
 

51. 20.02.2020 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în extravilan – 
zona Ponor”, în suprafaţă de 32.727 mp, din CF nr.2242 Şteierdorf, 
nr.top.895/a/134…1/f/3/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în 
favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa 
nr.4, poziția nr.378 
 

52. 20.02.2020 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în extravilan – 
zona Puțul V”, în suprafaţă de 27.800 mp, din CF nr.2242 Şteierdorf, 
nr.top.895/a/134…1/f/3/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în 
favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa 
nr.4, poziția nr.316 
 

53. 20.02.2020 Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind Monitorizarea depozitului 
închis de deșeuri din orașul Anina.  
 

54. 26.03.2020 Hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
a Consiliului Local al Oraşului Anina, aprobat în anexa nr.1 la HCL 
nr.136/29.10.2019 
 

55. 26.03.2020 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina pe anul 2020 
 

56. 26.03.2020 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - FAZA 
PT+DE+AT pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada Horea în 
Anina” şi contractarea lucrărilor de execuţie prin procedură de achiziţie 
publică pentru acest obiectiv 
 

57. 26.03.2020 Hotărâre privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice – 
FAZA PT+DE+AT pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada 
Horea în Anina” 
 

58. 26.03.2020 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță pentru 
efectuarea achiziției publice de lucrări pentru obiectivul de investiţii 
“Modernizare strada Horea în Anina” 
 

59. 26.03.2020 Hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la H.C.L.nr.69/25.05.2018 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 modificarile şi completarile 
ulterioare 
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60. 26.03.2020 Hotărâre privind aprobarea majorării cu 500 % a impozitului pe clădirile şi 
terenurile din Anina, proprietate S.C. ARIS CONSULT INVEST SRL 
Bucureşti, ca urmare a constatării stării necorespunzătoare de îngrijire a 
acestora 
 

61. 26.03.2020 Hotărâre privind aprobarea subvenționării Serviciului Local de Utilități 
Publice Anina cu cantitatea de 2.000 litri motorină, necesară pentru 
transportul deșeurilor reciclabile, din depozitul de transfer către locația de 
colectare 
 

62. 26.03.2020 Hotărâre privind aprobarea majorării porțiilor de hrană la Cantina Socială 
Anina, pentru alimentarea persoanelor defavorizate, cu posibilitatea 
majorării acestora, după caz, datorită pandemiei de coronavirus 
 

63. 26.03.2020 Hotărâre privind aprobarea necesarului de combustibil pentru aprovizionarea 
persoanelor autoizolate la domiciliu, vârstnice, defavorizate, etc 
 

64. 26.03.2020 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele 
Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Aprilie, Mai și Iunie 2020 
 

65. 29.04.2020 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe 
trimestrul I al anului 2020 
 

66. 29.04.2020 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina pe anul 2020 
 

67. 29.04.2020 Hotărâre privind transformarea funcției publice de execuție, vacantă, de 
referent din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 
Persoanelor Anina, aflată în subordinea Consiliului Local al Oraşului Anina 
 

68. 29.04.2020 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții 
al Direcției de Asistență Socială 
 

69. 29.04.2020 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al 
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Oraşului Anina 
 

70. 29.04.2020 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru 
înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există 
obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a orașului 
Anina 
 

71. 29.04.2020 Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 
oraşului Anina, a unui teren  în suprafaţă de 3.659 mp, cuprins în C.F. nr. 
32309, Nr.Cadastral 32309, situat în oraşul Anina, zona Orașul Nou 
 

72. 29.04.2020 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, situat în oraș Anina, str. Pădurii, F.N., identificat în C.F.nr.32317 
nr.Cadastral 32317, având o suprafață totală de 259 mp, în două loturi, în 
vederea înscrierii în Cartea Funciară 
 
 

73. 29.04.2020 Hotărâre privind aprobarea radierii dreptului de administrare al terenului din 



7 
 

CF nr.31891, nr.Cadastral 31891, în suprafață de 649 mp, înscris în favoarea 
Spitalului Orășenesc Anina, atribuit prin Act Administrativ nr.94 din 
28.04.2016 emis de Consiliul Local Anina (act administrativ 
nr.38/27.04.2011 emis de Consiliul Local Anina; act administrativ 
nr.3698/19.05.2016 emis de Primăria Oraș Anina) 
 

74. 29.04.2020 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în intravilan și 
extravilan  – zona Hildegard”, în suprafaţă de 41.313 mp în intravilan și 
132.286 mp în extravilan din CF nr.2242 Şteierdorf, 
nr.top.895/a/134…1/f/3/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în 
favoarea orașului Anina, domeniul public conform H.G.nr.532/2002, Anexa 
nr.4, pozițiile nr.244 și 245 
 

75. 29.04.2020 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în intravilan și 
extravilan – zona Hildegard”, în suprafaţă de 12.710 mp în intravilan și 
220.290 mp în extravilan din CF nr.2242 Şteierdorf, 
nr.top.895/a/134…1/f/3/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în 
favoarea orașului Anina, domeniul public conform H.G.nr.532/2002, Anexa 
nr.4, poziția nr.308 
 

76. 29.04.2020 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în extravilan – 
zona Celnic”, în suprafaţă de 11.900 mp din CF nr. 3 Şteierdorf, 
nr.top.1183/33/a/1/a/1/a/2/1/1/5/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în 
favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa 
nr.4, pozițiția nr.351 
 

77. 29.04.2020 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al orașului Anina a  
suprafeței de teren de 345 mp, identificată în C.F. nr.32010, (nr.C.F.vechi 
1244 Steierdorf), Nr.top.412, în vederea intabulării dreptului de proprietate 
privată al orașului Anina, în evidențele de Cadastru și publicitate imobiliară 
 

78. 29.04.2020 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al orașului Anina a  
suprafeței de teren de 317 mp, identificată în C.F. nr.32011, (nr.C.F.vechi 
1244 Steierdorf), Nr.top.413, în vederea intabulării dreptului de proprietate 
privată al orașului Anina, în evidențele de Cadastru și publicitate imobiliară 
 

79. 29.04.2020 Hotărâre privind  aprobarea vânzării directe a terenului aferent imobilului, în 
suprafață de 656 mp, situat în oraș Anina, strada Miniș, nr.4, cuprins în C.F. 
nr. 32227 Anina, nr. top.1163/52/238.../d/3/b/5/a, către domnul 
ȘTIOBORANU PAUL-MIHĂIȚĂ 
 

80. 29.04.2020 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Roiban Gheorghe a locuinței situate 
în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Colonia Roșie, nr.8, 
apartamentul nr. 3, în suprafață de 75,19 mp, locuință înscrisă în C.F. nr. 
31317-C1-U2 Anina, nr. cadastral Top. 1183/31/b/37...1/1/48/ap.3 
 

81. 29.04.2020 Hotărâre privind aprobarea achiziționării de lucrări de amenajare teren în 
vederea construirii „Capelă Mortuară” lângă Cimitirul Sigismund din orașul 
Anina 

82. 29.04.2020 Hotărâre privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren în 
suprafață de 1.500 mp, situat în oraș Anina, incinta Puțul II, cuprins în C.F. 
nr. 32307 Anina, nr. Cadastral 32307 şi a preţului de vânzare al acestuia 
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83. 29.04.2020 Hotărâre privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren în 
suprafață de 1.823 mp, situat în oraș Anina, incinta Puțul II, cuprins în C.F. 
nr. 32306 Anina, nr. Cadastral 32306 şi a preţului de vânzare al acestuia 
 

84. 29.04.2020 Hotărâre privind aprobarea  contractului tripartit pentru acoperirea costurilor 
pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și după caz, 
valorificarea deșeurilor de ambalaje  și a încheierii acestuia între 
U.A.T.Orașul Anina, S.C.Greenpoint Management S.A, în calitate de 
organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor și 
Serviciul Local de Utilități Publice Anina, serviciul de salubrizare al U.A.T 
Orașul Anina aflat în subordinea Consiliului Local 

85. 29.04.2020 Hotărâre privind aprobarea achiziționării unei mașini de compactare 
 materiale plastice 
 

86. 29.04.2020 Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de proiectare pentru 
reabilitare curte și împrejmuire la Școala Gimnazială nr.1 Celnic-Anina, 
județul Caraș-Severin 
 

87. 13.05.2020 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina pe anul 2020 
 

88. 29.05.2020 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina pe anul 2020 
 

89. 29.05.2020 Hotărâre privind stabilirea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, 
taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, a amenzilor, pentru anul  
fiscal 2021 

90. 29.05.2020 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 2021 

91. 29.05.2020 Hotărâre privind stabilirea taxei speciale de Protecție Civilă pe anul fiscal 
2021 
 

92. 29.05.2020 Hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale ce se vor aplica în anul fiscal 
2021 
 

93. 29.05.2020 Hotărâre privind acordarea  mandatului special reprezentantului UAT Oraș 
Anina în  Adunarea Generală a Acționarilor a S.C.AQUACARAȘ S.A în 
vederea exprimarii votului în ședința din data de 02.06.2020, referitor la 
punctele înscrise pe ordinea de zi a acesteia 

 
94. 29.05.2020 Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de expertiză tehnică 

pentru realizarea lucrărilor de reabilitare la blocul G2, situat pe strada 
Uzinei, orașul Anina, județul Caraș-Severin 

95. 29.05.2020 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în 
suprafață de 311 mp, situat în oraș Anina, strada Drum Nou, cuprins în C.F. 
nr. 32333 Anina, nr. cadastral 32333 și a prețului de vânzare al acestuia 
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96. 29.05.2020 Hotărâre privind reorganizarea și schimbarea denumirii Centrului de 
Integrare Socială a Copiilor cu Cerințe Speciale și Dificultăți Majore de 
Invățare în Centrul de zi ”O șansă pentru fiecare copil ” și aprobarea 
Regulamentului Cadru de Organizare și Funcționare al acestuia 

97. 29.05.2020 Hotărâre privind aprobarea bugetului total al lucrărilor de amenajare a 
terenului și construcției privind obiectivul ”Capelă Mortuară” situat lângă 
Cimitirul Sigismund din orașul Anina 

98. 29.05.2020 Hotărâre privind aprobarea deschiderii unei coli în Cartea Funciară nr. 31002 
Anina, domeniu privat al Statului Român,  pentru  apartamentul nr. 2  din 
blocul  P5, situat în oraș Anina, strada Oraș Nou, județul Caraș-Severin 

99. 29.05.2020 Hotărâre privind aprobarea deschiderii unei coli în Cartea Funciară nr. 30253 
Anina, domeniu privat al Statului Român, pentru apartamentul nr. 1 din 
blocul  C14, situat în Oraș Anina, Aleea Brazilor, județul Caraș-Severin 

100. 23.06.2020 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina pe anul 2020 

101. 23.06.2020 Hotărâre privind stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de 
inventarire anuală a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al 
orașului Anina 
 

102. 23.06.2020 Hotărâre privind aprobarea radierii Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Anina, CIF 3228233, din evidențele fiscale ale Administrației Județeane a 
Finanțelor Publice Caraș-Severin 
 

103. 23.06.2020 Hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către S.C. 
ARIS CONSULT INVEST SRL împotriva H.C.L. nr. 60/26.03.2020 privind 
aprobarea majorării cu 500% a impozitului pe clădirile şi terenurile din 
Anina, proprietate S.C. ARIS CONSULT INVEST SRL Bucureşti, ca 
urmare a constatării stării necorespunzătoare de îngrijire a acestora 
 

104. 23.06.2020 Hotărâre privind aprobarea serviciilor de cazare gratuită, pentru echipa de 
cercetare privind Proiectul de cercetare arheologică de la Șteierdorf - peștera  
“LA HOȚUL” 
 

105. 23.06.2020 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară, Codului 
Etic și Planului anual de acțiuni  a Centrului de zi “ O șansă pentru fiecare 
copil“ 
 

106. 23.06.2020 Hotărâre aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina, 
situat în oraș Anina, str. Horea, nr.1, identificat în C.F.nr.32203, nr.Cadastral  
32203,  având  o suprafață  totală de 7.000 mp, în două loturi, în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară 
 

107. 23.06.2020 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui garaj, în 
suprafaţă de 40 mp, situat în orașul Anina, str. Oraș Nou, bl.A1 cuprins în 
CF nr.30605 (nr.CF vechi 3168 Steierdorf), nr.top.1183/53/a.../2/1/30 din  
domeniul privat al oraşului Anina 
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108. 23.06.2020 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui garaj, în 
suprafaţă de 40 mp, situat în orașul Anina, str. Oraș Nou, bl.A1 cuprins în 
CF nr.30605 (nr.CF vechi 3168 Steierdorf), nr.top.1183/53/a.../2/1/30 din  
domeniul privat al oraşului Anina 
 

109. 23.06.2020 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui garaj, în 
suprafaţă de 25 mp, situat în orașul Anina, str. Oraș Nou, bl.A1 cuprins în 
CF nr.30605 (nr.CF vechi 3168 Steierdorf), nr.top.1183/53/a.../2/1/30 din  
domeniul privat al oraşului Anina 
 

110. 23.06.2020 Hotărâre privind  aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în 
suprafață de 540 mp, situat în oraș Anina, strada Uzinei, nr.F.N., cuprins în 
C.F. nr. 32340 Anina, nr. cadastral 32340 și a prețului de vânzare al acestuia 
 

111. 23.06.2020 Hotărâre privind  aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în 
suprafață de 9.575 mp, situat în oraș Anina, zona Ponor - Bidogram, cuprins 
în C.F. nr. 32341 Anina, nr. cadastral 32341 și a prețului de vânzare al 
acestuia 
 

112. 23.06.2020 Hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli în Cartea Funciară nr. 30550 
Anina (nr. CF vechi 3042 Steierdorf),  nr. cadastral  top 
1163/53/238...a/1/1/b/72, pentru apartamentul nr. 1, din domeniul privat al 
Statului Român, apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu trei 
apartamente situată în Anina, str. Sf. Varvara nr. 23, județul Caraș – Severin 
 

113. 23.06.2020 Hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli în Carte Funciară nr. 30550 
Anina (nr. CF vechi 3042 Steierdorf),  nr. cadastral  top 
1163/53/238...a/1/1/b/72, pentru apartamentul nr. 2 din domeniul privat al 
Statului Roman, apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu trei 
apartamente situată în Anina, str. Sfânta Varvara nr. 23, județul Caraș – 
Severin 
 

114. 23.06.2020 Hotărâre pentru deschiderea unei coli în Cartea Funciară nr. 30253 Anina, 
(nr.CF vechi nr. 3154 Steierdorf ) număr cadastral  top. 
1183/33/a/1/a/1/a/2/1/16, domeniu privat al Statului Român,  pentru 
 apartamentul nr. 9, din blocul  C14, strada Aleea Brazilor, din Anina, 
județul Caraș-Severin 
 

115. 23.06.2020 Hotărâre pentru deschiderea unei coli în Cartea Funciară nr. 30169 Anina, ( 
nr. CF vechi 3166 Steierdorf), nr. cadastral top 1183/33/a/1/a/1/a/2/1/28, 
domeniu privat al Statului Român,  pentru  apartamentul nr. 9 din blocul  P7, 
strada Oraș Nou, din Anina, județul Caraș-Severin 

116. 23.06.2020 Hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli în Cartea Funciară nr. 30112 
Anina (nr. CF vechi 2805 Steierdorf),  nr. cadastral  top 
1163/53/238...1/1/1/b/24, din domeniul privat al Statului Român, apartament 
ce face parte din clădirea rezidențială cu două apartamente situată în Anina, 
str. Oltului, nr. 48, județul Caraș-Severin 
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117. 23.06.2020 Hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri din bugetul local pentru 

efectuarea unor lucrări de reparații canalizare de pe strada Bufenilor, în 
vederea eliminării deversărilor în incinta Puțului I 
 

118. 23.06.2020 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele 
Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Iulie, August și Septembrie 
2020 
 

119. 09.07.2020 Hotărâre pentru participarea Orasului Anina la Programul privind sprijinirea 
eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de 
iluminat public și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru  proiectul „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN 
ORAȘUL ANINA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN PRIN PROGRAMUL 
AFM PRIVIND SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A 
GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ÎN INFRASTRUCTURA 
DE ILUMINAT PUBLIC” 
 

120. 09.07.2020 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță referitoare 
la documentația necesară accesării „Programului privind sprijinirea eficienței 
energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat 
public” a orașului Anina 
 

121. 09.07.2020 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii pentru un 
audit energetic, studiu luminotehnic, studiu de fezabilitate/DALI pentru “ 
Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente 
a energiei în infrastructura de iluminat public” a orașului Anina 

122. 09.07.2020 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu 
situat la parterul imobilului, fost sediu al  Trezoreriei Anina, din orașul 
Anina, strada Oltului, nr.8, județul Caraș-Severin 
 

123. 30.07.2020 Hotărâre privind aprobarea conturilor de încheiere a exerciţiului bugetar pe 
trimestrul II al anului 2020 
 

124. 30.07.2020 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina pe anul 2020 
 

125. 30.07.2020 Hotărâre privind stabilirea taxelor de închiriere a mașinilor și utilajelor din 
dotarea Primăriei orașului Anina pe anul 2020 
 

126. 30.07.2020 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2020 către ASOCIAŢIA DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, INTERCOM DEȘEURI CARAȘ 
- SEVERIN” 
 

127. 30.07.2020 Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantități de 4 mc/persoană, 
lemn de foc, pentru încălzirea locuințelor, unui număr de 4 persoane, văduve 
de veterani de război din orașul Anina, județul Caraș-Severin 
 

128. 30.07.2020 Hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului Oraşului Anina 
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129. 30.07.2020 Hotărâre privind aprobarea tăierii cantităţii de 150 m.c. material lemnos din 

„TRUPUL DE PĂŞUNE IZVARNA”, în vederea asigurării cantităţii de 
lemn de foc pentru iarnă necesară Primăriei şi instituţiilor subordonate 
acesteia de pe raza oraşului Anina  
 

130. 30.07.2020 Hotărâre privind neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul Local 
Anina, a dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului parte din Ansamblul 
5 case duble, azi locuințe, situat în orașul Anina, str.Colonia Roșie 2, 4, 6, 8, 
10, județul Caraș-Severin 
 

131. 30.07.2020 Hotărâre privind aprobarea NOMENCLATORULUI STRADAL 
 

132. 30.07.2020 Hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu oneros, a dreptului de 
superficie asupra terenului în suprafață de 4.500 mp, identificat în C.F. nr. 
32350 Anina, nr. cadastral 32350, situat administrativ în orașul Anina, 
str.Horea, nr.1, județul Caraș -Severin, în favoarea S.C. MAAV OPTIMAL 
S.R.L. 
 

133. 30.07.2020 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în intravilan și 
extravilan – zona Hildegard ”, în suprafaţă de (5.412 mp + 976 mp) 
intravilan și 16.612 mp extravilan din CF nr. 2242 Steierdorf, 
nr.top.895/a/134...1/f/3/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în favoarea 
orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, 
poziția nr.297 
 

134. 30.07.2020 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Fâneață în extravilan – 
zona Crivina ”, în suprafaţă de 4.900 mp din CF nr. 2242 Steierdorf, 
nr.top.895/a/134...1/f/3/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în favoarea 
orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, 
poziția nr.314 
 

135. 30.07.2020 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Fâneață în extravilan – 
zona Crivina ”, în suprafaţă de 6.300 mp din CF nr. 2242 Steierdorf, 
nr.top.895/a/134...1/f/3/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în favoarea 
orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, 
poziția nr.280 
 

136. 30.07.2020 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren 
pășune extravilan, în suprafaţă de 14.000 mp, situat în orașul Anina, zona 
Puțul V, cuprins în C.F.nr.32328 , nr.cadastral 32328 din domeniul public al 
orașului Anina 
 

137. 30.07.2020 Hotărâre privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren 
intravilan, în suprafață de 3.659 mp, situat în oraș Anina, zona Orașul Nou, 
cuprins în C.F. nr. 32309 Anina, nr. Cadastral 32309 şi a preţului de vânzare 
al acestuia 
 

138. 30.07.2020 Hotărâre privind  aprobarea vânzării directe a terenului aferent imobilului, în 
suprafață de 330 mp, situat în oraș Anina, strada Mathias Hammer, nr.2A, 
cuprins în C.F. nr. 32313 Anina, nr. cadastral 32313, către Biserica Creștină 
Baptistă „SPERANȚA” 
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139. 30.07.2020 Hotărâre pentru deschiderea unei noi Coli în Cartea Funciară nr. vechi 2806 
Steierdorf),  nr. cadastral  top 1163/53/238...1/1/1/b/25, din domeniul privat 
al Statului Român, apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu două 
apartamente situată în Anina, str. Oltului, nr. 48, județul Caraș – Severin 
 

140. 30.07.2020 Hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 4 sub 
denumirea de    Carte Funciară individuală, deschidere de efectuat  în Carte 
Funciară Colectivă nr. 2983 Steierdorf), număr cadastral  top. 
1163/53/238/b/2/b/1/.../a/1/1/b/12, apartamentul nr. 4 este domeniu privat al 
Statului Român,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu patru 
apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș - Severin, strada M. 
Sadoveanu, nr. 11 
 

141. 30.07.2020 Hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub 
denumirea de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Carte 
Funciară Colectivă nr. 3363 Steierdorf, număr cadastral  top. 
1163/53/238/b/2/b/4/1/65, apartamentul nr. 1 este domeniu privat al Statului 
Roman,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu două 
apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș - Severin,  strada Cloșca, 
nr. 40 
 

142. 30.07.2020 Hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub 
denumirea de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Carte 
Funciară Colectivă nouă nr. 31052 Anina (nr. CF colectivă veche 3350 
Steierdorf), nr. cadastral  top 1163/53/238/b/2/b/4/1/52, apartamentul nr. 1 
este domeniu privat al Statului Roman,  apartament ce face parte din clădirea 
rezidențială cu două apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș - 
Severin, strada Cloșca, nr. 14 
 

143. 30.07.2020 Hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 3 sub 
denumirea de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Carte 
Funciară Colectivă nr. 30469  Anina, (nr. CF colectivă veche nr. 3193 
Steierdorf,  număr cadastral  top. 1163/53/238...a/a/a/23,  apartamentul nr. 3 
este domeniu privat al Statului Român,  apartament ce face parte din clădirea 
rezidențială cu trei apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș - 
Severin, strada Valea Tereziei, nr. 27 
 

144. 30.07.2020 Hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub 
denumirea de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Cartea 
Funciară Colectivă nouă nr. 31648 Anina (CF  Colectivă veche nr. 2842 
Steierdorf, număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/.../a/1/1/1/1/1/1/61,  
apartamentul nr. 1 este domeniu privat al Statului Român, apartament ce face 
parte din clădirea rezidențială cu două apartamente situată în Orașul Anina, 
județul Caraș - Severin,  strada M. Hammer (fostă strada Muncii), nr. 38 
 
 

145. 30.07.2020 Hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub 
denumirea de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Carte 
Funciară Colectivă nr. 3234 Steierdorf, număr cadastral  top. 
1163/53/238/b/2/b/4/1/65, apartamentul nr. 1 este domeniu privat al Statului 
Român,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu trei 
apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș - Severin, strada 
Minerului, nr. 16 
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146. 30.07.2020 Hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub 

denumirea de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat în Cartea 
Funciară Colectivă nouă nr. 30330 (CF Colectivă veche nr. 3286 Steierdorf), 
număr cadastral  top. 1183/31/b/37/...//1/1/1/69, apartamentul nr. 1 este 
domeniu privat al Statului Român,  apartament ce face parte din clădirea 
rezidențială cu două apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș - 
Severin, strada V. Alecsandri, nr. 18 
 

147. 30.07.2020 Hotărâre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 1 sub 
denumirea de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Cartea 
Funciară  Colectivă veche nr. 2840 Steierdorf) , număr cadastral  top. 
1163/53/238/b/2/.../a/1/1/1/1/1/1/59, apartamentul nr. 1 este domeniu privat 
al Statului Român,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu 
două apartamente situată în Orașul Anina, județul Caraș - Severin,  strada M. 
Hammer (fostă strada Muncii), nr. 34 
 

148. 30.07.2020 Hotărâre privind aprobarea lucrării de executie înbrăcăminte asfaltică pe str. 
Drum Nou în Anina şi alocării fondurilor necesare din bugetul local 
 

149. 30.07.2020 Hotărâre privind  aprobarea achiziționării de servicii de expertiză tehnică 
pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea infrastructurii de drum 
pentru străzile Colonia I, Vulturilor şi Valea Vulpilor în Anina, jud. Caraş 
– Severin” 
 

150. 30.07.2020 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 2020 
 

151. 27.08.2020 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina pe anul 2020 
 

152. 27.08.2020 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al Județului Caraș 
– Severin 
 

153. 27.08.2020 Hotărâre privind aprobarea  participării la “PARTENERIATUL GAZ 2020 - 
ANINA-VALEA CARAŞULUI” pentru realizarea obiectivului de investiţii 
„INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PENTRU 
LOCALITĂŢILE DIN CADRUL PARTENERIATULUI GAZ 2020 - 
ANINA-VALEA CARAŞULUI” 
 

154. 27.08.2020 Hotărâre privind aprobarea  Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru 
obiectivul de investitii „INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE 
NATURALE PENTRU LOCALITĂŢILE DIN CADRUL PARTENERIATULUI 
GAZ 2020 - ANINA-VALEA CARAŞULUI” 
 

155. 27.08.2020 Hotărâre privind aprobarea  încheierii unui contract pentru realizarea 
studiului geotehnic pentru înfiinţare reţea de distribuţie gaz în Anina 
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156. 27.08.2020 Hotărâre privind aprobarea  încheierii unui contract de servicii topografice 
pentru studiu topo profil transversal şi longitudinal pentru înfiinţare reţea de 
distribuţie gaz în Anina 
 

157. 27.08.2020 Hotărâre privind aprobarea  încheierii unui contract de servicii pentru 
realizare studiu de fezabilitate - pentru înfiinţare reţea de distribuţie gaz în 
Anina 
 

158. 27.08.2020 Hotărâre privind aprobarea  încheierii unui contract de servicii de 
consultanţă - pentru înfiinţare reţea de distribuţie gaz în Anina 
 

159. 27.08.2020 Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Anina 
nr.132/30.07.2020 privind aprobarea constituirii cu titlu oneros, a dreptului 
de superficie asupra terenului în suprafață de 4.500 mp, identificat în C.F. nr. 
32350 Anina, nr. cadastral 32350, situat administrativ în orașul Anina, 
str.Horea, nr.1, județul Caraș - Severin, în favoarea S.C. MAAV OPTIMAL 
S.R.L. 
 

160. 27.08.2020 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, situat în oraș Anina, str. Sfânta Varvara, nr.2B, identificat în 
C.F.nr.32354, nr.Cadastral 32354, având o suprafață totală de 554 mp, în trei 
loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară 
 

161. 27.08.2020 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii unui teren situat în  intravilanul 
orașului Anina, zona Oraș Nou, în suprafaţă de 1.300 mp din CF nr.3 
Steierdorf, nr.top.1183//33/a/1...1/1/5/1, în vederea înscrierii în Cartea 
Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform 
H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția nr.285 
 

162. 27.08.2020 Hotărâre privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren 
extravilan, în suprafață de 2.766 mp, situat în oraș Anina, str.Valea Vulpilor, 
F.N., cuprins în C.F. nr. 32359 Anina, nr. Cadastral 32359 şi a preţului de 
vânzare al acestuia 
 

163. 27.08.2020 Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului aferent construcției, 
în suprafață de 381 mp, situat în oraș Anina, strada Libertății, F.N., cuprins 
în C.F. nr. 32353 Anina, nr. cadastral 32353, către domnul LĂZĂROI 
NICOLAE 
 

164. 27.08.2020 Hotărâre privind aprobarea vânzării către Trișcă Liliana – titulară de contract 
de închiriererea locuinței situate în Orașul Anina, str. Sfânta Varvara, nr. 23, 
apartament nr. 2, , județul Caraș-Severin, locuință care este înscrisă în Carte 
Funciară Individuală nr. 30550-C1 Anina,CF Individuală veche nr. 3042 
Steierdorf ) număr cadastral  top. 1163/53/238...a/1/1/b/72/ap. 2, în suprafață 
utilă de 16,45 mp 
 

165. 27.08.2020 Hotărâre privind aprobarea vânzării către Trișcă Rebeca – titulară de contract 
de închirierere a  locuinței situate în Orașul Anina, str. Sfânta Varvara, nr. 
23, apartament nr. 1, județul Caraș-Severin, locuință care este înscrisă în 
Carte Funciară Individuală nr. 30550-C1 Anina,CF Individuală veche nr. 
3042 Steierdorf ) număr cadastral  top. 1163/53/238...a/1/1/b/72/ap. 1, în 
suprafață utilă de 26,75 mp 
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166. 27.08.2020 Hotărâre privind aprobarea vânzării către Szavuly Ionela – Nuța – titulară de 

contract de închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, strada Cloșca, nr. 
14, apartament nr. 1, județul Caraș-Severin, locuință care este înscrisă în 
Carte Funciară Individuală nr. 31052-C1 Anina, (CF Individuală veche nr. 
3350 Steierdorf ) număr cadastral  top. 1163/53/238/b/2/b/4/1/52/ap. 1,  în 
suprafață utilă de 73,86 mp 
 

167. 27.08.2020 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Ciovnicu Romică – titular de 
contract de închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin , strada Oraș Nou, bloc P7 , apartament nr. 9, locuință care este 
înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 30169-C1 Anina, (CF Individuală 
veche nr. 3166 Steierdorf ) număr cadastral  top. 1183/33/a...a/2/1/28/ap.9, 
cu suprafață utilă 56,78 mp 
 

168. 27.08.2020 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Postelnicu Gheorghe – titular de 
contract de închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin , strada Aleea Brazilor, bloc C14 , apartament nr. 9, locuință care 
este înscrisă în Carte Funciară Individuală nr. 30253-C1 Anina, (CF 
Individuală veche nr. 3154 Steierdorf ) număr cadastral  top. 
1183/33/a...a/2/1/16, cu suprafață utilă 47,00 mp 
 

169. 27.08.2020 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Șerban Doru – titular de contract de  
închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , strada 
Oltului nr. 48 , apartament nr. 1, locuință care este înscrisă în Carte Funciară 
Individuală nr. 30469-C1- Anina, (CF Individuală veche nr. 2806 Steierdorf 
) număr cadastral  top. 1163/53/238...1/1/1/b/25, cu suprafață utilă 67,42 mp 
 

170. 27.08.2020 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Becica Dănuț – Vasile titular de 
contract de închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin , strada Mihail Sadoveanu nr. 11 , apartament nr. 4, locuință care 
este înscrisă în Carte Funciară  Individuală veche nr. 2806 Steierdorf ) număr 
cadastral  top. 1163/53/238/b/2/b/1/.../a/1/1/b/12 cu suprafață utilă 80,77 mp 
 

171. 27.08.2020 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Iuhasz Marioara – titular de 
contract de închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin , strada Cloșca  nr. 40 , apartament nr. 1, locuință care este înscrisă 
în Carte Funciară Individuală veche nr. 3363 Steierdorf ) număr cadastral  
top. 1163/53/238/b/2/b/4/1/65, cu suprafață utilă 82,71 mp 
 

172. 27.08.2020 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Chițescu Elena – titular de contract 
de închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin , 
strada Valea Tereziei nr. 27 , apartament nr. 3, locuință care este înscrisă în 
Carte Funciară Individuală nr. 30469-C1 Anina, (CF Individuală veche nr. 
3193 Steierdorf ) număr cadastral  top. 1163/53/238...a/a/a/23, cu 
suprafață utilă 40,45 mp 
 

173. 27.08.2020 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Mirea Vasile – titular de contract de  
închiriere a  locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada 
Minerului nr. 16, apartament nr. 1, locuință care este înscrisă în Carte 
Funciară Individuală veche nr. 3234 Steierdorf ) număr cadastral  top. 
1163/33/238/.../a/a/a/a/65, cu suprafață utilă de 61,76 mp 
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174. 27.08.2020 Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică cu strigare a 

imobilului teren, în suprafață de 4.500 mp, situat în oraș Anina, str.Horea, 
nr.1, identificat în C.F. nr.32350, Nr.Cadastral 32350  
 

175. 27.08.2020 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei construcții 
din cadrul imobilului identificat în C.F. 31883- C2, nr.Cad.31883, în 
suprafaţă de 106 mp, situat în orașul Anina, str.Sfânta Varvara, nr.49, județul 
Caraș-Severin, din domeniul privat al orașului   
 

176. 10.09.2020 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina pe anul 2020 
 

177. 10.11.2020 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele 
Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Noiembrie, Decembrie  2020, 
Ianuarie 2021 
 

178. 10.11.2020 Hotărâre privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
oraş Anina, judeţul Caraş-Severin, pe domenii de activitate 
 

179. 19.11.2020 Hotărâre privind alegerea comisiei de numărare și consemnare a rezultatului 
voturilor privind alegerea Viceprimarului orașului Anina 
 

180. 19.11.2020 Hotărâre privind alegerea Viceprimarului oraşului Anina, judeţul Caraş-
Severin 
 

181. 19.11.2020 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe 
trimestrul III al anului 2020 
 

182. 19.11.2020 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 
a orașului Anina pe anul 2020 
 

183. 19.11.2020 Hotărâre privind aprobarea casării unor obiecte de inventar devenite 
disponibile, aflate în domeniul privat al orașului Anina 
 

184. 19.11.2020 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Consiliului Local al Oraşului Anina 
 

185. 19.11.2020 Hotărâre 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 
 

186. 19.11.2020 Hotărâre privind actualizarea Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru 
primirea, inventarierea și analiza actelor necesare pentru  întocmirea 
documentațiilor prevăzute de legea cadastrului și de legile  speciale  de 
vânzare a locuințelor către chiriași, locuințe aflate în  domeniul privat al 
Statului sau în domeniul privat al U.A.T. Oraș Anina 
 

187. 19.11.2020 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 2020 – 2021 
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188. 19.11.2020 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 
2020-2021 
 

189. 19.11.2020 Hotărâre privind asigurarea cofinanțării proiectului "Sprijin pentru 
pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru 
proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
județului Caraș - Severin, Regiunea Vest, în perioada 2014-2020" 
 

190. 19.11.2020 Hotărâre privind aprobarea tăierii cantităţii de 500 m.c. material lemnos din 
„TRUPUL DE PĂŞUNE IZVARNA”, în vederea asigurării cantităţii de 
lemn de foc pentru iarnă necesară Primăriei şi instituţiilor subordonate 
acesteia de pe raza oraşului Anina     
 

191. 19.11.2020 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 octombrie 2020 – aprilie 2021 
 

192. 19.11.2020 Hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădire şi teren 
ale Asociației IM ANINA de pe raza oraşului Anina, strada Poștei, nr.9, 
județul Caraș-Severin, în care aceasta îşi desfăşoară activitatea 
 

193. 19.11.2020 Hotărâre privind neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul Local 
Anina, a dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului Fosta Asociație de 
Consum Cooperatistă, situat în orașul Anina, str.Victoriei, nr.50, județul 
Caraș-Severin 
 

194. 19.11.2020 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului 
Anina, situat în oraș Anina, str. Republicii, nr.5, identificat în C.F.nr.30976, 
nr.Cadastral 30976, având o suprafață totală de 298 mp, în două loturi, în 
vederea înscrierii în Cartea Funciară 
 

195. 19.11.2020 Hotârăre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren 
intravilan, în suprafață de 133 mp, situat în oraș Anina, strada Pădurii, F.N., 
cuprins în C.F. nr. 32343 Anina, nr. Cadastral 32343 şi a preţului de vânzare 
al acestuia 
 

196. 19.11.2020 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren 
intravilan, în suprafață de 126 mp, situat în oraș Anina, strada Pădurii, F.N., 
cuprins în C.F. nr. 32344 Anina, nr. Cadastral 32344 şi a preţului de vânzare 
al acestuia 
 

197. 22.12.2020 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de 
,,Cetățean de onoare” al orașului Anina 
 

198. 22.12.2020 Hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Oraşului Anina, 
domnului  MUNTEANU ALIN 
 

199. 22.12.2020 Hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Oraşului Anina, 
domnului  MOSOROCEANU CRISTIAN-LIVIU 
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200. 22.12.2020 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale 

a orașului Anina pe anul 2020 
 

201. 22.12.2020 Hotărâre pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 178/10.11.200  privind 
constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local oraş Anina, 
judeţul Caraş-Severin, pe domenii de activitate 
 

202. 22.12.2020 Hotărâre privind aprobarea completării obiectului de activitate și a 
regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Local de Utilități 
Publice ( SLUP) al orașului Anina 
 

203. 22.12.2020 Hotărâre privind numirea unui reprezentant pentru Asociația Generală a 
Acționarilor  în cadrul „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ „INTERCOM  DEŞEURI” CARAŞ – SEVERIN  
 

204. 22.12.2020 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local oraş 
Anina care să facă parte din Comisia de autorizare şi desfăşurare a 
activităţilor comerciale pe raza oraşului Anina 
 

205. 22.12.2020 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local oraş 
Anina în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.AQUACARAŞ S.A 
 

206. 22.12.2020 Hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comitetului de 
securitate şi sănătate în muncă de la nivelul U.A.T. Oraș Anina 
 

207. 22.12.2020 Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 
oraşului Anina, a unui teren  în suprafaţă de 1.300 mp, cuprins în C.F. nr. 
32366, Nr.Cadastral 32366, situat în oraşul Anina, zona Oraș Nou 
 

208. 22.12.2020 Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 
oraşului Anina, a unui teren  în suprafaţă de 6.300 mp, cuprins în C.F. nr. 
32361, Nr.Cadastral 32361, situat în oraşul Anina, zona Crivina 
 

209. 22.12.2020 Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 
oraşului Anina, a unui teren  în suprafaţă de 4.900 mp, cuprins în C.F. nr. 
32365, Nr.Cadastral 32365, situat în oraşul Anina, zona Crivina 
 

210. 22.12.2020 Hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Fâneață în extravilan – 
zona Galerie Colonie ”, în suprafaţă de 135.602 mp din CF nr. 2242 
Steierdorf, nr.top.895/a/134...1/f/3/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară 
în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, 
Anexa nr.4, poziția 251-1,3 ha plus poziția 317-12,26 ha 
 

211. 22.12.2020 Hotărâre privind aprobarea  dezlipirii obiectivului „Teren intravilan  și 
extravilan - Str. Valea Vulpilor F.N. ”, în suprafaţă de 3.900 mp ( 689 mp în 
intravilan și 3.211 mp în extravilan) din CF nr. 2242 Steierdorf, 
nr.top.895/a/134...1/f/3/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în favoarea 
orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, 
poziția 281 
 

212. 22.12.2020 Hotărâre privind neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul Local 
Anina, a dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric „ 
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Colonia minieră Steierdorf „  situat în orașul Anina, str.Colonia I – A, nr.82, 
județul Caraș-Severin 
 

213. 22.12.2020 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren 
intravilan, în suprafață de 144 mp, situat în oraș Anina, strada Aurora, F.N., 
cuprins în C.F. nr. 32381 Anina, nr. Topografic 40/a/1/b şi a preţului de 
vânzare al acestuia 
 

214. 22.12.2020 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren 
intravilan, în suprafață de 259 mp, situat în oraș Anina, strada Caraiman, 
F.N., cuprins în C.F. nr. 32380 Anina, nr. Cadastral 32380 şi a preţului de 
vânzare al acestuia 
 

215. 22.12.2020 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Angheluș Eugen, titular de contract 
de închiriere a locuinței situate în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, 
strada Oraș Nou, bloc P 5, apartament nr. 2, locuință care este înscrisă în 
Cartea Funciară  Individuală nr. 31002-C1-U2  Anina, (CF individuală veche 
nr. 3164/2 Steierdorf ) număr cadastral top. 1183/33/a...a/2/1/26/ap.2, cu 
suprafață utilă 53,73 mp 
 

216. 22.12.2020 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
409”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu 60 apartamente, clădire 
localizată  în Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Aleea Pinilor, 
clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă 
nouă nr 30276  Anina, (CF colectivă veche nr. 3156  Steierdorf ) cu număr 
cadastral  top. 1183/53/a...a/2/1/18. Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 409” face parte din domeniul privat al Statului Român 
 

217. 22.12.2020 Hotărâre pentru  deschiderea unei Coli noi pentru locuința (apartamentul) nr. 
2 sub denumirea de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în 
Cartea Funciară  Colectivă  nr. 30428 Anina, (CF Colectivă veche nr. 3160 
Steierdorf ) număr cadastral  top. 1183/53/a...a/2/1/22, locuință din domeniul 
privat al Statului Român, apartament ce face parte din clădirea rezidențială 
(bloc de locuințe) cu 14 apartamente situată în Orașul Anina județ Caraș-
Severin, strada Oraș Nou, bloc P1 
 

218. 22.12.2020 Hotârăre pentru  deschiderea unei noi Coli pentru apartamentul nr. 2 sub 
denumirea de Carte Funciară Individuală, deschidere de efectuat  în Cartea 
Funciară Colectivă nouă nr. 31438 Anina în Cartea Funciară Colectivă veche 
nr. 2840 Steierdorf), număr cadastral top. 
1163/53/238/b/2/.../a/1/1/1/1/1/1/59, apartamentul nr. 2 este domeniu privat 
al Statului Român,  apartament ce face parte din clădirea rezidențială cu 
două apartamente situată în Orașul Anina , județul  Caraș - Severin, strada 
Mathias Hammer (fostă strada Muncii), nr. 34 
 

219. 22.12.2020 Hotărâre pentru deschiderea unei noi coli (deschidere de Carte Funciară 
Individuală) pentru locuința individualizată sub numele de ”apartament nr. 
14”, situată în clădirea rezidențială (bloc) cu patrusprezece apartamente, 
clădire localizată  în Orașul Anina,  județul Caraș-Severin, Oraș Nou,  Bl. 
P1, clădirea rezidențială în cauză fiind înscrisă  în C.F colectivă nouă 30428 
Anina, (C.F colectivă veche nr. 3160 Steierdorf), număr cadastral  top. 
1183/53/a/1...a/2/1/22. Locuința individualizată sub numele de ”apartament 
nr. 14” face parte din domeniul privat al Statului Român 
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220. 22.12.2020 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 localizată  în 
Orașul Anina, județul Caraș-Severin, strada Horia nr. 10, clădirea 
rezidențială în cauză fiind înscrisă  în Cartea Funciară Colectivă nouă nr 
31392  Anina, (CF colectivă veche nr. 3307  Steierdorf ) cu număr cadastral  
top. 1163/53/238...4/1/7. Locuința individualizată sub numele de 
”apartament nr. 2” face parte din domeniul privat al Statului Român 

221. 22.12.2020 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Apetrei Cristian - Ioan, titular de 
contract de închiriere a  locuinței situată în Orașul Anina, județul Caraș-
Severin, strada Aleea Brazilor, bloc C 14, apartament nr. 1, locuință care este 
înscrisă în Cartea Funciară  Individuală nr. 30253-C1-U4  Anina, (CF 
individulă veche nr. 3154/1 Steierdorf )număr cadastral 
top.1183/33/a...a/2/1/16/ap.1,locuință din domeniul privat al Statului Român 
cu suprafață totală utilă de 54,53 mp 
 

222. 22.12.2020 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcţii 
ale aparatului de specialitate al primarului Oraşului Anina 
 

223. 22.12.2020 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcţii 
ale Serviciului Local de Utilități Publice ( SLUP)  Anina 
 


