
 
M I N U T A  

şedinţei ordinare din data de 20.02.2020 a Consiliului Local al oraşului Anina 

 
               Din numărul total de 15  consilieri locali sunt prezenţi la şedinţă 14 consilieri, şedinţa fiind legal 
constituită.  
               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.28/2020, privind aprobarea  bugetului  administraţiei  
publice  locale a oraşului Anina pe  anul 2020, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.29/2020, privind aprobarea elaborării de proiecte tehnice 
pentru unele obiective de investiții, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.30/2020, privind aprobarea încheierii unui contract de 
consultanță în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală pentru perioada 2021 – 2027cu 
unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.31/2020,  privind aprobarea achiziționării unui teren în 
vecinătatea Lacului Marghitaș, în vederea amenajării unei zone de agreement, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.32/2020, privind aprobarea achiziționării unui teren 
pentru construirea drumului de acces la Lacul Marghitaș, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.33/2020, privind aprobarea elaborării documentației 
tehnico-economice pentru punerea în siguranță a Lacului Marghitaș, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.34/2020, privind aprobarea elaborării proiectului și a 
lucrărilor de execuție pentru drumul de acces la Lacul Marghitaș, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.35/2020, 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, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.36/2020, privind aprobarea achiziţionării unui Microbuz 
Marca IVECO DAILY, necesar pentru deservirea Primăriei orașului Anina, pe anul 2020, cu 
unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.37/2020,  privind aprobarea Programului de Activităţi 
Cultural - Educativ – Sportive, care se vor desfăşura în anul 2020, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.38/2020,  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, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.39/2020,  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.40/2020,  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, cu unanimitate 
de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.41/2020, privind aprobarea acordării unor premii şi 
„Diplome de Majorat”, tinerilor care au împlinit  vârsta de 18 ani, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.42/2020, privind aprobarea alocării unor fonduri 
pentru plata indemnizaţiei lunare, a membrilor care activează în cadrul  „FANFARELOR ORAŞULUI 
ANINA”, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.43/2020, 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, cu 
unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.44/2020, privind aprobarea închirierii prin licitaţie 
publică a unor pajiști proprietatea publică a Oraşului Anina, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.45/2020, 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 în favoarea orașului Anina, 
domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția nr.243, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.46/2020, 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, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.47/2020, 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, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.48/2020, 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, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.49/2020, privind 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, cu 
unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.50/2020, 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, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.51/2020, 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, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.52/2020, 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, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.53/2020 pentru aprobarea Raportului privind 
Monitorizarea depozitului închis de deșeuri din orașul Anina, 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 general, 
      Consilier TRIȘCĂ DANIEL                     jr. IZVERNARI Irina 
                                                           

 


