
 
 

M I N U T A  
şedinţei de ordinare din data de 28.02.2019 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.5/2019, privind aprobarea alocării cantității de 
4.000 litri motorină din gestiunea U.A.T. Oraș Anina către Serviciul Local de Utilități Publice 
Anina, necesară pentru transportul deșeurilor reciclabile din fostul depozit de lemn de mină de la 
Preparația Intreprinderii Miniere Anina,  până la Ecologica Văliug – Oravița, cu unanimitate de 
voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.6/2019, privind aprobarea anulării creanțelor fiscale 

ale unor persoane fizice la Serviciul Local de Utilități Publice Anina, cu 11 voturi pentru și 3 
abțineri. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.7/2019, 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 2019, cu 13 voturi pentru, 1 consilier local nu 
votează, fiind în conflict de interese 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.8/2019, privind aprobarea Planului de acţiuni şi 

lucrări de interes local, a muncilor neremunerate în folosul comunităţii, pe anul 2019, cu 
unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.9/2019, privind aprobarea scutirii de la plata 

chiriilor locuinţelor sociale, pentru familiile beneficiare de ajutor social de pe raza oraşului Anina, 
pe anul 2019, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.10/2019, privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al CANTINEI  DE AJUTOR  SOCIAL din cadrul Direcției de Asistență 
Socială Anina, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.11/2019, privind aprobarea CODULUI ETIC al 

personalului care oferă servicii sociale la CANTINA DE AJUTOR SOCIAL din cadrul Direcției 
de Asistență Socială Anina, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.12/2019, privind aprobarea STRATEGIEI DE 

DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE  A  ORAŞULUI  ANINA în perioada 2019-2021, 
cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.13/2019, privind aprobarea scoaterii din funcțiune a 

unor mijloace fixe, obiecte de inventar în folosință și a unor materiale, în vederea casării din 
patrimoniul Căminului pentru Persoane Vârstnice Anina, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.14/2019, privind aprobarea modificării art.37, Anexa 

nr.4 la Regulamentul de organizare, funcționare şi autorizare a activității de transport în regim de 
taxi şi în regim de închiriere, pe raza orașului Anina, aprobat prin H.C.L.nr.70/25.05.2018, cu 
unanimitate de voturi. 



 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.15/2019, privind aprobarea dezmembrării unui teren 

din intravilanul oraşului Anina, având o suprafață totală de 1.400 mp, în două loturi, situat în orașul 
Anina, strada Cloșca, identificat în C.F.nr. 30654, nr.Cadastral  30654, în vederea înscrierii în 
Cartea Funciară, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.16/2019, 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.17/2019, privind asigurarea din bugetul local a 

diferenței contribuției de întreținere a doamnei CREȚU NUȚA în Căminul pentru persoane 
vârstnice Anina, a impozitelor, taxelor locale și utilităților restante,  în contul donației imobilului, 
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.18/2019, privind aprobarea Programului Minimal de 

Lucrări pe anul 2019 finanţat din bugetul local şi din alte surse, cu unanimitate de voturi. 
 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.19/2019, privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciţiului bugetar la 31.12.2018, cu unanimitate de voturi. 
 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.20/2019, privind aprobarea devizului general 

recalculat la 28.02.2019 pentru proiectul “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Școlii 
Gimnaziale nr. 1  Celnic – Anina, jud. Caraș  – Severin”, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.21/2019, privind aprobarea Raportului privind 

Monitorizarea depozitului  închis de deșeuri din orașul Anina, 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 TRIȘCĂ Daniel                               jr. IZVERNARI Irina 
                                                             

 


