
          MINUTA şedinţei ordinare din data de 28.03.2017 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.63/2017, privind aprobarea utilizării 
excedentului bugetar la 31.12.2016, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.64/2017, privind aprobarea bugetului 
administraţiei publice locale pe anul 2017, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.65/2017, privind aprobarea Programului de 
Activităţi Cultural - Educativ - Sportive pentru anul 2017, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.66/2017, privind aprobarea 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.67/2017,  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.68/2017, privind aprobarea decontării cheltuielilor 
pentru transportul cadrelor medicale care activează în cadrul „CENTRULUI DE 
PERMANENŢĂ ANINA, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.69/2017,  privind aprobarea achiziţionării în 
sistem leasing a unor autoturisme pentru deservirea Primăriei oraşului Anina, cu unanimitate de 
voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.70/2017,  privind  aprobarea proiectului 
RESTAURAREA, CONSERVAREA, REABILITAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A 
MONUMENTULUI DE CLASĂ A, "ANSAMBLUL PUŢULUI I, ANINA” şi a cheltuielilor 
legate de proiect, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.71/2017, privind  aprobarea documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţie pentru proiectul RESTAURAREA, CONSERVAREA, 
REABILITAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI DE CLASĂ A,  
"ANSAMBLUL PUŢULUI  I, ANINA”, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.72/2017, privind aprobarea concesionării prin 
            licitaţie publică a unui teren din domeniul public al oraşului Anina, în suprafaţă de 4.642 mp, 
            situat în zona Colonia Crivina, cuprins în C.F.nr.3440, Nr.Cadastral 267, nr.top.  
            895/a/134/1/255/a/8/a/1/b/a/1/a/1/a/1/1/b/2/1/1/d/1, în vederea amenajării unei platforme de  
            prelucrare mecanică şi obţinere a compostului din deşeurile menajere ( staţie de compost ), cu 
            unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.73/2017, privind aprobarea îmbunătăţirii calităţii 
unui teren – haldă de steril, situată în Anina, zona Colonia Cehă – Ponor, prin depunerea de către 
S.C.Green Ecobauer SRL a materialului cu caracteristicile unui îngrăşământ natural slab, obţinut 
în urma procedeului tehnologic de biodegradare a componentei organice prin cataliză enzimatică 
din deşeuri menajere, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.74/2017, privind aprobarea completării 
H.C.L.nr.13/30.01.2017 privind aprobarea alocării unor fonduri pentru plata indemnizaţiei 
lunare, a membrilor care activează în cadrul  „FANFARELOR ORAŞULUI ANINA, cu 
unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.75/2017, privind aprobarea preluării la începutul 
exerciţiului financiar curent a rezultatului din contul de profit şi pierderi al exerciţiului financiar 
pe anul 2016 și acoperirea pierderii cu profitul din anii anteriori rămas nerepartizat, la 
S.C.ANTRPRIZA ŞTEIER SRL, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.76/2017, privind aprobarea transformării unei 
funcţii publice vacante de execuţie într-o funcţie publică cu o altă denumire de nivel inferior, 
existentă în structura aparatului de specialitate a Primarului oraşului Anina, cu unanimitate de 
voturi. 



• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.77/2017, privind constituirea Comisiei Locale de 
Ordine Publică la nivelul oraşului Anina, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.78/2017, pentru modificarea şi completarea 
H.C.L.nr.54/23.02.2017 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 2/2017 de modificare şi 
completarea a Actului Constitutiv al societăţii „Antrepriza Steier SRL”, act constitutiv având ca 
număr de dată certă nr. 413/11.03.2013 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Caraş- Severin, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.79/2017, privind aprobarea  scoaterii din 
funcţiune a unor mijloace fixe din patrimoniul Liceului „Mathias Hammer” Anina, în vederea 
casării, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.80/2017, privind revocarea 
H.C.L.nr.41/09.02.2016 privind darea în folosinţă gratuită a imobilului (fosta Şcoală Generală 
Sigismund) şi a terenului aferent acestuia, situate în oraş Anina, strada Caraiman, nr.40, cuprinse 
în C.F.nr.30893, Nr.Cadastral 30893, către Parohia „Sfânta Treime” Anina, pentru înfiinţarea 
unui „Centru de Tineret” în vederea desfăşurării unor activităţi cu caracter social, cu unanimitate 
de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.81/2017, privind aprobarea trecerii din domeniul 
public în domeniul privat al UAT Oraş Anina a imobilului (fosta Şcoală Generală Sigismund) şi 
a terenului aferent acestuia, situat în oraş Anina, strada Caraiman, nr.40, cuprinse în 
C.F.nr.30893, Nr.Cadastral 30893, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.82/2017, privind trecerea din domeniul public în 
domeniul privat al oraşului Anina, a unui teren în suprafaţă de  600 mp, cuprins în C.F. nr. 3509 
Şteierdorf, nr.top.895/a/134/1/255/a/8/a/1/b/a/1/a/1/a/1/1/b/2/1/1/d/5/1/6/d, situat în oraşul Anina, 
Colonia Crivina, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.83/2017, privind aprobarea dării în folosinţă 
gratuită a imobilului (fostul Ocol Silvic) şi a terenului aferent acestuia, în suprafaţă de 1.454 mp, 
reprezentând curţi – construcţii, situate în oraş Anina,  strada Victoriei, nr.8, cuprinse în 
C.F.nr.31727, nr.Cadastral 31727 – C1 şi 31727, către Parohia Ortodoxă „Sfânta Treime”- 
Anina, în vederea desfăşurării unor activităţi cu caracter social – cultural, cu unanimitate de 
voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.84/2017, privind aprobarea contractării de 
servicii de evaluare pentru imobilul (fosta Şcoală Generală Sigismund) şi a terenului aferent 
acestuia, situate în oraş Anina, strada Caraiman, nr.40, cuprinse în C.F.nr.30893, Nr.Cadastral 
30893 şi pentru imobilul situat în oraş Anina, strada Buhui, nr. 2, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.85/2017, privind aprobarea preţului prestaţiilor 
(cu materialele puse la dispoziţie de către utilizator) de execuţie „Construcţii funerare”, cu 
unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.86/2017, privind aprobarea Planului de 
reorganizare a Căminului pentru Persoane Vârstnice Anina, începând cu data de 01.04.2017, cu 
11 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 consilieri nu participă la vot, fiind în conflict de interese. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.87/2017, privind aprobarea Organigramei, a 
Statului de Funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Căminului pentru 
persoane vârstnice Anina, cu 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 consilieri nu participă la vot, 
fiind în conflict de interese. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.88/2017, privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă pentru lunile: Aprilie, Mai şi Iunie  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 RADU Nicolae                                          jr. IZVERNARI  Irina     

 


