
 
MINUTA şedinţei extraordinare din data de 18.07.2017 a Consiliului Local al oraşului Anina 

    
               Din numărul total de 15  consilieri locali sunt prezenţi la şedinţă 10 consilieri, şedinţa fiind 
legal constituită.  
               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.138/2017, privind, aprobarea contului de 
încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul II, 2017, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.139/2017, 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, cu 9 voturi pentru, 1 consilier local nu 
votează, fiind în conflict de interese. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.140/2017, privind aprobarea dezmembrării unui 

imobil - teren din intravilanul oraşului Anina, strada Spitalului, nr.2,  identificat în C.F. nr. 
31827, Nr.Cadastral 31827, din domeniul public al oraşului Anina, în suprafaţă totală de 4.610 
mp, în două loturi, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.141/2017,  privind modalitatea şi procedura de 

concesiune a unui imobil din domeniul public al oraşului Anina cu destinaţia unică de realizare 
(în condiţiile articolului 7 litera b) din Legea  nr. 17 din 6 martie 2000 republicată şi actualizată 
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice) de Servicii Comunitare pentru persoanele 
vârstnice, prin îngrijire permanentă într-un cămin pentru persoane vârstnice de drept privat , ca 
urmare a externalizării prin  preluare în regim privat fără susţinere financiară de la bugetul local , 
a actualului Cămin pentru Persoane Vârstnice Anina –instituţie publică în subordinea Consiliului 
Local Anina, cu 8 voturi pentru, 2 consilieri locali nu votează, fiind în conflict de interese. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.142/2017, privind modalitatea şi procedura de 

închiriere a unui imobil din domeniul public al oraşului Anina cu destinaţia unică de realizare (în 
condiţiile articolului 7 litera b) din Legea  nr. 17 din 6 martie 2000 republicată şi actualizată 
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice) de Servicii Comunitare pentru persoanele 
vârstnice, prin îngrijire permanentă într-un cămin pentru persoane vârstnice de drept privat, ca 
urmare a externalizării prin preluare în regim privat fără susţinere financiară de la bugetul local, a 
actualului  Cămin pentru Persoane Vârstnice Anina –instituţie publică în subordinea Consiliului 
Local Anina, cu 8 voturi pentru, 2 consilieri locali nu votează, fiind în conflict de interese. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.143/2017,  privind întocmirea de către Comitetul 

de Nominalizare şi Remunerare, în conformitate cu sistemul de guvernanţă corporativă, a 
Raportului de  Oportunitate privind selecţia şi întocmirea  listei scurte de până la cinci candidaţi 
pentru postul de administrator, sau de reînoire a mandatului  şi realizarea procedurilor privind 
numirea finală a unui administrator cu mandat de patru ani la societatea 
ANTREPRIZA  STEIER  S.R.L, 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 propriu.  
                         
                   Preşedinte,                                                                   Secretar, 
     Consilier HOANCĂ Constantin                                  jr. IZVERNARI  Irina   

                     



                                                                                   
 


