
 
 
 
 

M I N U T A  
şedinţei extraordinare din data de 29.10.2018 a Consiliului Local al oraşului Anina 

   
               Din numărul total de 15  consilieri locali sunt prezenţi la şedinţă 12 consilieri, şedinţa fiind 
legal constituită.  
               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.127/2018 privind aprobarea contului de 
încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul III, al anului 2018, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.128/2018  privind aprobarea rectificării bugetului 

administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2018, cu unanimitate de voturi. 
 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.129/2018  privind aprobarea bugetului de credite 

interne a administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2018, cu unanimitate de voturi. 
 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.130/2018  privind aprobarea transformării unei 

funcții contractuale de execuție vacantă din cadrul Compartimentului de asistență a persoanelor 
cu handicap și a prestațiilor pentru susținerea familiilor al Direcției de Asistență Socială a 
orașului Anina, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.131/2018 pentru completarea Anexei nr.1 la 

H.C.L.nr.32/11.02.2015 privind aprobarea măsurilor pentru buna desfăşurare a activităţii de 
administrare a domeniului public şi privat de pe raza oraşului Anina, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.132/2018  privind aprobarea prelungirii perioadei 

de implementare a proiectului transfrontalier RORS92  „Legături culturale pentru dezvoltarea 
turismului în regiune - Cultural connection in purpose of touristic attractiveness strengthening of 
the Region” finanțat în cadrul Programului IPA – CBC ROMÂNIA – SERBIA,  având ca obiect 
desfăşurarea de activităţi culturale comune, Proiect aprobat prin H.C.L. nr. 184 / 05.10.2017, 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 primăriei. 

 
 
 

                 
 
                    Preşedinte,                                                                        Secretar, 
   Consilier DRĂGILĂ Maria-Adriana                                    jr.IZVERNARI  Irina   

                                                                                                       
 


