
 
 

M I N U T A 
 şedinţei ordinare din data de 21.12.2017 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.213/2017 privind aprobarea rectificării 
bugetului administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2017, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.214/2017 privind aprobarea rectificării bugetului 

administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2017, cu unanimitate de voturi. 
 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.215/2017 privind probarea transferării în anul 

2017 a excedentului anual al bugetului de venituri proprii al Căminului de persoane vârstnice 
rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.216/2017  privind aprobarea alocării unor fonduri 

pentru efectuarea lucrărilor de execuție a unor scări de acces la gospodăriile populației, în oraș 
Anina, strada Vulturilor, județul Caraș-Severin, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.217/2017 privind aprobarea alocării unor fonduri 

pentru efectuarea lucrărilor de execuție a unei rigole betonate, în oraș Anina, strada Colonia I-a, 
județul Caraș-Severin, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.218/2017  privind aprobarea încheierii unui 

„PROTOCOL DE COLABORARE” încheiat între Primăria oraşului Anina şi Asociația Nevo 
Parudimos Reșița pentru implementarea activităților din cadrul proiectului „InclusiveArt – Acces 
to Culture for Disadvantaged Childrenand Youth”eMS: RORS - 22, finanțat prin programul 
Interreg - IPA CBC, România-Serbia, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.219/2017 privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul  aparatului de specialitate al 
primarului și pentru serviciile publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local al 
orașului Anina, pe anul 2018, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.220/2017 privind stabilirea nivelului 

indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali din cadrul Consiliului Local al orașului 
Anina, începând cu data de  1 ianuarie 2018, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.221/2017 privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Ianuarie, Februarie și 
Martie  2018, 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 ANDRONESCU Tudor Ovidiu                             jr. IZVERNARI  Irina   
 


