
 
M I N U T A  

şedinţei de ordinare din data de 29.03.2019 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.22/2019, privind aprobarea recalculării 
devizului general la 01.03.2019 pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de drum pentru 
străzile Colonia I, Vulturilor și Valea Vulpilor în Anina, comuna Anina, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.23/2019, privind aprobarea scutirii de la plata 
majorărilor de întârziere și penalităților aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, 
redevențelor și altor obligații la bugetul local, datorate de către contribuabilii persoane juridice ș i 
persoanele fizice de pe raza administrativ- teritorială a orașului Anina, pentru anul 2019, cu 
unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.24/2019, privind aprobarea Actelor adiţionale la 
Contractele de închiriere a pajiștilor nr.3.107 din 25.04.2014 și nr. 4.160 din 04.06.2014, cu 13 
voturi pentru, un consilier local nu votează, fiind în conflict de interese. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.25/2019, privind aprobarea prelungirii prin Acte 
adiţionale a Contractelor de închiriere a pajiștilor încheiate cu unii crescători de animale, cu 13 
voturi pentru, un consilier local nu votează, fiind în conflict de interese. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.26/2019, pentru modificarea 
H.C.L.nr.209/25.11.2016 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local oraş Anina 
care să facă parte din Comisia de vânzare, concesionare şi închiriere a bunurilor din domeniul 
public/privat al oraşului Anina, pe anul 2019, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.27/2019, privind aprobarea Manualului de 
proceduri pentru asistarea la Cantina de Ajutor Social - serviciu social prestat de Direcția de 
Asistență Socială Anina, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.28/2019, privind aprobarea vânzării unei locuinţe 
din domeniul privat al orașului Anina, situată în strada Miniș, nr.5, jud.Caraș-Severin, cuprinsă în 
C.F. nr. 32208 Anina, nr.Cadastral 32208 – C1 şi aprobarea preţului de vânzare al acesteia, 
numiților ANUȘCA CONSTANTIN și ANUȘCA MARIA, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.29/2019, privind aprobarea preluării obiectelor de 
inventar din patrimoniul Căminului pentru Persoane Vârstnice Anina în patrimoniul orașului 
Anina, odată cu preluarea activității căminului, de către FUNDAȚIA  HUMANITAS  PRO  DEO, 
conform H.C.L.nr.3/09.01.2019, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.30/2019, 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.31/2019, privind acordarea unei recompense băneşti 
şi a unei diplome de fidelitate cuplurilor care au împlinit cel puţin 50, 60 de ani, de la încheierea 
căsătoriei şi ambii soţi au domiciliul stabil în orașul Anina, indiferent de locul încheierii căsătoriei, 
cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.32/2019, privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru ședințele Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Aprilie, Mai și Iunie 2019, 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             

 


