
 
M I N U T A  

şedinţei ordinare din data de 23.11.2018 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.134/2018, privind aprobarea rectificării bugetului 
administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2018, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.135/2018, 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 noiembrie 2018 – 
martie 2019, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.136/2018, privind acceptarea ofertei de donaţie a unui 

imobil, situat în oraş Anina, strada Republicii, nr.44, județul Caraş-Severin, înscris în C.F.nr.526 
Şteierdorf, nr.top.1163/53/140 – Casa ncc.722 și curte de 719 mp, de sub B12-14, cu unanimitate de 
voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.137/2018,  privind activitatea de ridicare, transport, 

depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar şi a vehiculelor fără stăpân sau 
abandonate pe domeniul public/privat al statului sau al unităţii administrativ - teritoriale oraș Anina, 
judeţul Caraș-Severin, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.138/2018, privind aprobarea vânzării prin licitaţie 

publică a unui teren intravilan în suprafaţă de 1.400 mp, situat în oraș Anina, str. Cloșca, cuprins în 
C.F.E.nr. 30654 şi a preţului de vânzare al acestuia, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.139/2018,  privind aprobarea  transmiterii dreptului de 

concesiune asupra terenului în suprafață de 12 mp aferent garajului nr.3, situat în oraș Anina, 
str.Virgil Birou, FN, înscris în CF nr. 30553, nr.top.1163/53/238...4/c/1/b/g3, în favoarea numitului 
IZVERNARI GHEORGHE, actualul proprietar al acestuia, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.140/2018,  privind aprobarea  modificării 

Organigramei și a Statului de Funcţii ale Direcției de Asistență Socială a orașului Anina, cu 
unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.141/2018,  privind aprobarea  modificării 

Organigramei și a Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate ale primarului Oraşului Anina, cu 
unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.142/2018,  privind aprobarea   scoaterii din evidenţele 
fiscale ale UAT Oraş Anina a creanțelor datorate de către unele persoane fizice, cu unanimitate de 
voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.143/2018,  privind aprobarea  vânzării prin licitaţie 
publică a unui teren intravilan în suprafaţă de 40 mp, situat în oraș Anina, str. Dealul Frumos, cuprins 
în C.F.E.nr. 32019, Nr.cadastral 32019 şi a preţului de vânzare al acestuia, 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 DRĂGILĂ Maria-Adriana                                   jr.  IZVERNARI  Irina   

 


