
 
M I N U T A 

 şedinţei ordinare din data de 26.01.2018 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.1/2018 privind aprobarea contului de 
încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2017, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.2/2018 privind aprobarea  utilizării excedentului 

bugetar la 31.12.2017, cu unanimitate de voturi. 
 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.3/2018 privind aprobarea cheltuielilor efectuate în 

anul 2017, pentru funcționarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Anina, cu 11 voturi pentru, 1 
consilier local nu votează, fiind în conflict de interese. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.4/2018  privind acceptarea ofertei de donaţie a 

unui Microbuz marca IVECO, tipul 50C13/DAILY, cu unanimitate de voturi. 
 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.5/2018 privind aprobarea reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza administrativ - teritorială a oraşului Anina, 
pentru anul şcolar 2018 -  2019, cu 7 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 1 abținere. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.6/2018  privind aprobarea tăierii cantităţii de 300 

m.c. material lemnos din „TRUPUL DE PAJIȘTE 13 BRĂDET” – parcela nr.18 D, 19 B, 19 C și 
22, 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.7/2018  privind aprobarea Planului de acţiuni şi 

lucrări de interes local, a muncilor neremunerate în folosul comunităţii, pe anul 2018, cu 
unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.8/2018  privind aprobarea scutirii de la plata 

chiriilor locuinţelor sociale, pentru familiile beneficiare de ajutor social de pe raza oraşului Anina, 
pe anul 2018, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.9/2018 privind acordarea unor gratuităţi şi 

facilităţi pe transportul public de călători, veteranilor de război şi văduvelor de război, 
persoanelor cu handicap grav şi accentuat, însoţitorilor şi asistenţilor personali ai acestora, 
precum şi unor categorii de pensionari din oraşul Anina, pe anul 2018, cu 11 voturi pentru, 1 
consilier local nu votează, fiind în conflict de interese. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.10/2018  privind aprobarea Programului iniţial 

anual al achiziţiilor publice pentru anul 2018, înregistrat la  „S.C. Antrepriza Steier” S.R.L. sub 
nr. 37/23.01.2018, 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 NEICU Gheorghe                                          jr. IZVERNARI  Irina     
                                                                                

 


