
 
M I N U T A  

şedinţei ordinare din data de 28.06.2018 a Consiliului Local al oraşului Anina 

    
               Din numărul total de 15  consilieri locali sunt prezenţi la şedinţă 11 consilieri, şedinţa fiind 
legal constituită.  
               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.79/2018 privind aprobarea rectificării 
bugetului administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2018,  cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.80/2018  privind aprobarea punerii la dispoziție 

gratuită în cadrul CENTRULUI DE AFACERI ANINA, a unui spațiu pentru sediul social al 
„ASOCIAȚIEI” ce urmează a fi înființată în cadrul proiectului „Măsuri integrate pentru populația 
marginalizată cu populație aparținând minorității rome din Anina, județul Caraș-Severin”, cod 
apel: POCU/18/4/1, cod proiect 102040, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.81/2018 privind aprobarea prețului de pornire la 

licitație pentru valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a UAT Oraș 
Anina, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.82/2018  privind stabilirea unei taxe de cazare la 

unitățile de cazare ale UAT Oraș Anina, cu unanimitate de voturi. 
 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.83/2018 privind stabilirea taxelor de închiriere 

temporară a unor spații locative aparținând UAT oraș Anina, cu unanimitate de voturi. 
 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.84/2018  privind aprobarea nivelului 

redevenței pentru perioada 2018 - 2022, aferentă Serviciului public de alimentare cu apă și 
de canalizare, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.85/2018  privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a CANTINEI  DE AJUTOR  SOCIAL din 
cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Anina, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.86/2018  privind aprobarea CODULUI ETIC al 

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

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.87/2018  privind aprobarea  CODULUI ETIC al 

personalului din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Anina, cu unanimitate de voturi. 
 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.88/2018  privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

pentru ședințele Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Iulie, August și Septembrie 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 BILAV Ioan                                                  jr. IZVERNARI  Irina   

 


