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M I N U T A  
şedinţei ordinare din data de 29.05.2020 a Consiliului Local al oraşului Anina 

 
 

               Din numărul total de 15  consilieri locali, sunt prezenţi la şedinţă 9 consilieri, şedinţa fiind legal 
constituită, iar din motive de sănătate, 2 dintre consilieri și-au exprimat acordul privind proiectele de pe ordinea 
de zi în scris, nefiind prezenți în sala de ședință. 
               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.88/2020, privind aprobarea rectificării bugetului 
administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2020, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.89/2020, privind stabilirea nivelurilor valorilor impozabile, 
impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, a amenzilor, pentru anul  fiscal 2021, cu 
unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.90/2020, privind stabilirea tarifelor minime de bază lunare, 
pe zone tarifare, necesare calculului contravalorii chiriei pentru imobile din domeniul public şi privat al 
oraşului Anina pe anul 2021, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.91/2020,  privind privind stabilirea taxei speciale de 
Protecție Civilă pe anul fiscal 2021, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.92/2020, privind  stabilirea unor taxe speciale ce se vor 
aplica în anul fiscal 2021, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.93/2020, privind acordarea  mandatului special 
reprezentantului UAT Oraș Anina în  Adunarea Generală a Acționarilor a S.C.AQUACARAȘ S.A în 
vederea exprimarii votului în ședința din data de 02.06.2020, referitor la punctele înscrise pe ordinea de zi 
a acesteia, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.94/2020, privind aprobarea achiziționării de servicii de 
expertiză tehnică pentru realizarea lucrărilor de reabilitare la blocul G2, situat pe strada Uzinei, orașul 
Anina, județul Caraș-Severin, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.95/2020, privind aprobarea vânzării prin licitație publică a 
unui teren în suprafață de 311 mp, situat în oraș Anina, strada Drum Nou, cuprins în C.F. nr. 32333 
Anina, nr. cadastral 32333 și a prețului de vânzare al acestuia, cu 10 voturi pentru și 1 consilier nu votează 
fiind în conflict de interese . 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.96/2020,  privind reorganizarea și schimbarea denumirii 
Centrului de Integrare Socială a Copiilor cu Cerințe Speciale și Dificultăți Majore de Invățare în 
Centrul de zi ”O șansă pentru fiecare copil ” și aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare și 
Funcționare al acestuia, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.97/2020,  privind aprobarea bugetului total al lucrărilor de 
amenajare a terenului și construcției privind obiectivul ”Capelă Mortuară” situat lângă Cimitirul 
Sigismund din orașul Anina, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.98/2020,  privind deschiderii unei coli în Cartea Funciară nr. 
31002 Anina, domeniu privat al Statului Român,  pentru  apartamentul nr. 2  din blocul  P5, situat în oraș 
Anina, strada Oraș Nou, județul Caraș-Severin, cu unanimitate de voturi. 

 



 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.99/2020,  privind deschiderii unei coli în Cartea Funciară nr. 

30253 Anina, domeniu privat al Statului Român, pentru apartamentul nr. 1 din blocul  C14, situat în Oraș 
Anina, Aleea Brazilor, județul Caraș-Severin, 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,                                                    p.Secretar general, 
      Consilier RETEZAN IOAN                     jr. NEACȘU FLAVIA-ROXANA                       

 


