
 
M I N U T A  

şedinţei extraordinare din data de 11.04.2019 a Consiliului Local al oraşului Anina 

 
               Din numărul total de 15  consilieri locali sunt prezenţi la şedinţă 12 consilieri, şedinţa fiind legal 
constituită.  
               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.33/2019, privind aprobarea  bugetului  
administraţiei  publice  locale a oraşului Anina pe  anul 2019, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.34/2019, privind aprobarea Programului de Activităţi 

Cultural - Educativ – Sportive, care se vor desfăşura în anul 2019, cu unanimitate de voturi. 
 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.35/2019, 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, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.36/2019, privind aprobarea scutirii taxei de 

închiriere a Sălii de Sport Anina pentru desfășurarea activităților echipei de karate a „C.S. Sport 
Star Anina”, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.37/2019, privind alocarea unor fonduri din bugetul 

local pentru editarea volumului de poezii, intitulat „Neliniștea de dincolo de vis”, cu unanimitate 
de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.38/2019, privind alocarea unor fonduri din bugetul 

local pentru tipărirea cărții, intitulată „La o vânare de dinozauri”, cu unanimitate de voturi. 
 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.39/2019, privind aprobarea achiziționării și 

instalării sistemului de supraveghere video în unele zone ale orașului Anina, în vederea creșterii 
siguranței și prevenirii criminalității, cu unanimitate de voturi. 
 
 

 
  În conformitate cu dispoziţiile art.10 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va publica la sediul 
Primăriei oraşului Anina şi pe site-ul primăriei. 
                   
 
                     Preşedinte,                                                      Secretar, 
      Consilier RETEZAN Ioan                                 jr. IZVERNARI Irina 
                                                             

 


