
 
 
 

M I N U T A  
şedinţei ordinare din data de 25.05.2018 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.66/2018 privind aprobarea rectificării 
bugetului administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2018,  cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.67/2018  privind aprobarea listei lucrărilor 

din Planul de investiții pentru anul 2018  al S.C.AQUACARAȘ S.A. pe active concesionate 
finanțate din fondul I.I.D, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.68/2018 privind aprobarea STRATEGIEI 

DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE A ORAŞULUI  ANINA 2018-2020, cu 
unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.69/2018  privind stabilirea situaţiilor 

deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgenţă din bugetul local şi a metodologiei de 
acordare a acestora în baza Legii  nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

            modificările şi completările ulterioare, cu unanimitate de voturi. 
 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.70/2018 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare, funcționare şi autorizare a activității de transport în regim de taxi şi în regim de 
închiriere, pe raza orașului Anina, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.71/2018  privind aprobarea vânzării 

prin licitaţie publică a unui teren intravilan cu construcții în suprafaţă de 845 mp, situat în 
oraș Anina, zona Schlucht, cuprins în C.F. nr. 32147, nr. Cadastral 32147 şi a preţului de 
vânzare al acestuia, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.72/2018  privind aprobarea vânzării 

prin licitaţie publică a unui teren intravilan în suprafaţă de 2.000 mp, situat în oraș Anina, 
zona Canton Marghitaș, cuprins în C.F. nr. 30982, nr. Cadastral 30982 şi a preţului de 
vânzare al acestuia, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.73/2018  privind aprobarea colectării rocilor 

provenite din denivelările existente în urma exploatării șisturilor bituminoase în cariera Ponor - 
Anina, în vederea concasării și obținerii de piatră concasată de către S.C. NICE DAY BLES SRL 
Reșița, necesară pentru reabilitarea străzilor de pe raza orașului Anina, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.74/2018  privind 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.75/2018  privind aprobarea acordării unor 

premii şi “Diplome de Fidelitate” cuplurilor care au împlinit  50 de ani de căsătorie, cu 
unanimitate de voturi. 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.76/2018  privind  aprobarea instituirii taxei 

pentru desfășurarea de activități sportive de masă la Casa de Cultură Anina, cu unanimitate de 
voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.77/2018 privind aprobarea modificării 

valorii cofinanţării oraşului Anina pentru proiectul „Legături culturale pentru dezvoltarea 
turismului în regiune - Cultural connection in purpose of touristic attractiveness strengthening of 
the Region” finanțat în cadrul Programului IPA – CBC ROMÂNIA – SERBIA,  având ca obiect 
desfăşurarea de activităţi culturale comune, Proiect aprobat prin H.C.L. nr. 184 / 05.10.2017, cu 
unanimitate de voturi. 

  
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.78/2018  privind aprobarea încheierii unui 

Contract de Parteneriat între UAT Oraș Anina, Consiliul Local oraș Anina şi Facultatea de Arte 
și Design din cadrul Universității de Vest Timișoara, în vederea înființării unui „Centru de 
documentare și practici de specialitate”, 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 BILAV Ioan                                                  jr. IZVERNARI  Irina   

                     
                                                                                   

 


