
           
 

MINUTA şedinţei ordinare din data de 25.09.2017 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.163/2017, privind aprobarea rectificării 
bugetului administraţiei publice locale pe anul 2017, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.164/2017, privind aprobarea rectificării bugetului 

administraţiei publice locale pe anul 2017, cu unanimitate de voturi. 
 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.165/2017, privind aprobarea scutirii de la plata 

impozitului pe clădiri şi terenuri ale Asociației Bike Attack Reșița de  pe raza oraşului Anina, în 
care aceasta îşi desfăşoară activitatea, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.166/2017,  privind alocarea unor fonduri pentru 

organizarea evenimentului ”CUPA STELELE ANINEI” manifestare cultural-sportivă, ce se va 
desfăşura la Sala de Sport Anina, în data de 30 septembrie 2017, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.167/2017, privind alocarea unor fonduri pentru 

premierea sportivilor la  karate, cu unanimitate de voturi. 
 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.168/2017, privind desemnarea a doi reprezentanţi 

ai Consiliului Local oraş Anina, care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Liceului 
„Mathias Hammer”Anina, în anul şcolar 2017 – 2018, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.169/2017, privind aprobarea desemnarea a doi 

reprezentanţi ai Consiliului Local oraş Anina, care să facă parte din Consiliul de Administraţie al 
Şcolii Gimnaziale Nr.1 Celnic - Anina, în anul şcolar 2017 – 2018, cu 11 voturi pentru și 1 
abținere. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.170/2017, privind desemnarea unui reprezentant 

al Consiliului Local oraş Anina, care să facă parte din Comisia de Evaluare şi Asigurare a 
Calităţii în Educaţie a Școlii Gimnaziale nr.1 Celnic - Anina, în anul şcolar 2017-2018, cu 
unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.171/2017, privind solicitarea către Guvernul 

României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unei părți din imobilul 2904, în suprafață 
de 84.897 mp, din domeniul pubic al  statului şi din administrarea Ministerului Apărării 
Naționale, în domeniul  public al oraşului Anina şi în administrarea Consiliului Local al oraşului 
Anina, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.172/2017, privind aprobarea locațiilor pentru 

amplasarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor pe raza orașului Anina, cu 
unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.173/2017, privind numirea de către Consiliul 
Local Anina a domnului CIMPOER  PETRE, ca administrator cu mandat de patru ani, la 
S.C.”ANTREPRIZA  ŞTEIER” SRL, cu unanimitate de voturi. 

 
 



 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.174/2017, privind aprobarea Actului Adiţional nr. 

3/2017 de  modificare şi completare a Actului Constitutiv al societăţii „Antrepriza Steier” SRL, 
cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.175/2017, privind emiterea “Acordului de 

Numire” de către Consiliul Local Anina-Asociat Unic a D-nei COPOCEAN  ELENA-MARIA 
pentru a exercita controlul financiar preventiv propriu la S.C.”ANTREPRIZA  ŞTEIER” SRL, cu 
unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.176/2017, privind selectarea unui furnizor 

acreditat de servicii sociale, cod serviciu social  nr. 8730 CR-V-I şi încheierea unei  „Convenţii 
de parteneriat” de patru ani , parteneriat între UAT Oras Anina, între Primăria Anina furnizor 
public acreditat de servicii sociale şi între furnizorul privat selectat acreditat de servicii sociale – 
persoană juridică fără scop lucrativ pentru ca împreună  să asigure funcţionarea în parteneriat 
a  Serviciului social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Anina”, cod serviciu social : nr.8730 
CR-V-I, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.177/2017, privind aprobarea dezmembrării unor 

terenuri în suprafaţă de 161 mp şi 1.626 mp, din intravilanul oraşului Anina, str.Libertăţii,  zona 
Puţul II, identificate în C.F. nr. 31915, din suprafaţa totală de  6.462 mp, din domeniul privat al 
oraşului Anina, în vederea înscrierii în Cartea Funciară, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.178/2017, privind aprobarea închirierii prin 

licitaţie publică a unui spaţiu din incinta Pieţei Agro  Anina, situat în strada Sfânta Varvara, 
nr.53, în suprafaţă de 39,37 mp, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.179/2017, privind aprobarea vânzării de cărbune 

ce va fi exploatat din zona fostei Fabrici de Cherestea Anina, cu 9 voturi pentru, 1 vot împotrivă 
și 1 abținere. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.180/2017, privind aprobarea alocării unor fonduri 

pentru editarea trimestrială a unui  ”BULETIN INFORMATIV” al  UAT Oraș Anina, cu 
unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.181/2017, privind realizării documentaţiei 

tehnico-economice în vederea accesării unui proiect privind reabilitarea iluminatului public în 
oraşul Anina – proiect finanţat prin POR 2014 – 2020, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.182/2017, privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă pentru lunile: Octombrie, Noiembrie și Decembrie  2017, 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   

                     
                                                                                   

 


