
 
M I N U T A  

şedinţei ordinare din data de 29.10.2019 a Consiliului Local al oraşului Anina 

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

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.115/2019, privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului 
bugetar pe trimestrul III, al  anului 2019, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.116/2019, privind aprobarea rectificării bugetului administrației 
publice locale a orașului Anina pe anul 2019, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.117/2019, privind aprobarea achiziţionării unui autoturism marca 
Dacia Logan, pentru deservirea Primăriei oraşului Anina, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.118/2019, privind aprobarea efectuării unor lucrări de reparații în 
baza unor devize de lucrări la imobilul 2904 (fosta U.M.Cereșnaia) aflat în domeniul public al orașului Anina, în 
vederea îndeplinirii prevederilor H.G.nr.217/2018, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.119/2019,  privind aprobarea alocării unor fonduri pentru 
amenajarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități la sediul Primăriei orașului Anina, cu unanimitate 
de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.120/2019, privind aprobarea organizării manifestărilor prilejuite 
de aniversarea a 80 de ani de la înființarea Bisericii Ortodoxe „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Anina, 
aniversarea a 10 ani de la sfințirea Bisericii Ortodoxe „Sfânta Treime” Șteierdorf – Anina,  resființirea acesteia, 
precum și sfințirea Casei Parohiale din strada Victoriei, nr.8, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.121/2019, privind aprobarea organizării în data de 24.12.2019 a 
unui Concert de Colinde „Lângă ieslea minunată”cu participarea unor formații locale corale și din județ, în cartierul 
Breuner, manifestare organizată cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.122/2019, privind aprobarea organizării manifestărilor prilejuite 
de vizita consulului Republicii Federale Germania din data de 17.11.2019, ziua victimelor violențelor în care se 
comemorează cei căzuți în războaie, la Cimitirul Sigismund, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.123/2019, privind aprobarea organizării manifestărilor              
prilejuite de Ziua Națională a României în data de 1 Decembrie 2019 și sărbătorirea Zilei de „Sfânta Varvara”- 
protectoarea minerilor în data de  4 Decembrie 2019, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.124/2019, privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului 
Local oraş Anina, care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Liceului „Mathias Hammer”Anina, în anul 
şcolar 2019 – 2020, cu 11 voturi pentru și 4 voturi împotrivă. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.125/2019, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 
Local oraş Anina, care să facă parte din Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Educaţie de la nivelul Liceului 
„ Mathias Hammer” Anina, în anul şcolar 2019-2020, cu 14 voturi pentru și 1 vot împotrivă. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.126/2019, privind desemnarea unui reprezentant al  Consiliului 
Local oraş Anina, care să facă parte din Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 
discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității a Liceului „ Mathias Hammer” Anina, în anul şcolar 
2019-2020, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.127/2019,  privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui 
teren intravilan, situat pe strada Sfânta Varvara, nr.4A, în suprafaţă de 525 mp, cuprins în C.F.nr. 32258 Anina, 
nr.Cadastral 32258, top nr.1163/53/238/b/2/b/1/21 şi a preţului de vânzare al acestuia, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.128/2019, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui 
teren intravilan, situat pe strada Minerului, în suprafaţă de 2.350 mp, cuprins în C.F.nr. 31591 Anina, nr.Cadastral 
31591 şi a preţului de vânzare al acestuia, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.129/2019, privind aprobarea documentației de atribuire în vederea 
concesionării  prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1.814 mp, situat în zona Colonia Crivina, identificat în 



C.F. nr.30720, nr.cad.280, nr.top. ST1001/c Anina, cu unanimitate de voturi. 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.130/2019, privind aprobarea documentației de atribuire în vederea 

concesionării prin licitație publică a imobilului teren și construcție C1 în suprafață de 992 mp, situat în oraș Anina, 
str.Victoriei, nr.12, identificat în C.F. nr.30102, nr.top. 323/a Steierdorf, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.131/2019, privind aprobarea dezmembrării unui teren din 
intravilanul oraşului Anina, situat în incinta Puțul II,  identificat în C.F.nr.30727, nr.Cadastral 30727, având o 
suprafață totală de 1.203 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.132/2019, privind aprobarea dezmembrării unui teren din 
intravilanul oraşului Anina, situat în incinta Puțul II,  identificat în C.F.nr. 32110, nr. Cadastral 32110, având o 
suprafață totală de 3.323 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară, cu 14 voturi pentru și 1 abținere. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.133/2019, privind aprobarea dezmembrării unui teren din 
intravilanul oraşului Anina, situat în zona Oraș Nou,  identificat în C.F.nr.31003, nr.Cadastral 31003, având o 
suprafață totală de 291.302 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.134/2019, privind trecerea din domeniul public în domeniul privat 
al oraşului Anina, a unui teren  cu construcții în suprafaţă de  232 mp, cuprins în C.F. nr. 32287, Nr.Cadastral 32287, 
situat în oraşul Anina, Cartier Breuner, str.Sfânta Varvara, F.N, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.135/2019, privind  aprobarea constituirii Comitetului de securitate 
şi sănătate în muncă și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare al acestuia, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.136/2019, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Anina, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.137/2019, privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare 
pentru participarea consilierilor locali la ședințele Consiliului Local al orașului Anina și ale comisiilor de specialitate 
ale acestuia, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.138/2019, privind modificarea Organigramei și a Statului de 
Funcţii ale aparatului de specialitate al primarului Oraşului Anina, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.139/2019, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al aparatului de specialitate al primarului Oraşului Anina, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.140/2019, privind aprobarea Raportului anual de activitate al 
CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL ANINA, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.141/2019, privind aprobarea ACORDULUI DE ASOCIERE între 
oraşul Anina şi ASOCIAŢIA “ STANDPUNKT” în vederea gestionării câinilor fără stăpân din orașul Anina, cu 
unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.142/2019, privind aprobarea aprobarea alocării unor fonduri 
pentru plata taxei de racordare la energie electrică a imobilului situat în oraș Anina, strada M. Kogălniceanu, nr.21, cu 
unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.143/2019, privind aprobarea scutirii de la plata taxei de închiriere 
a spaţiului din incinta clădirii „Centrului de Afaceri Anina”, închiriat de  BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL „ 
CAHNIŢĂ CORNELIA ELENA”, pentru perioada noiembrie 2019 – aprilie 2020, cu unanimitate de voturi.  

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.144/2019, privind abrobarea plății abonamentelor de transport 
local a elevilor care frecventează cursurile școlare în orașul Anina, pentru anul școlar 2019-2020, cu 14 
voturi pentru, domnul Hoancă Constantin nu votează, fiind în conflict de interese.  

  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 UNGUREANU DORINEL                     jr. IZVERNARI Irina                                    

 


