
 
M I N U T A 

 şedinţei ordinare din data de 29.11.2017 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.193/2017 privind aprobarea rectificării bugetului 
administrației publice locale pe anul 2017, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.194/2017 privind aprobarea realizării obiectivului 

investițional de interes public ”Construire Capelă Mortuară", lângă Cimitirul Sigismund din 
orașul Anina, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.195/2017 privind aprobarea alocării unor fonduri 

pentru plata indemnizaţiei lunare a membrilor care activează în ”Ansamblul de cântece și dansuri 
populare”din cadrul Casei de Cultură a orașului Anina, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.196/2017 privind aprobarea încheierii  

„ACTULUI  ADIŢIONAL”  NR.5, la Convenţia de Parteneriat încheiată între Consiliul Local al 
oraşului Anina (Nr.6140/22.10.2012) şi Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara, 
(Nr.1024/05.10.2012) privind stabilirea condiţiilor şi modalităţilor de finanţare necesare 
furnizării de servicii sociale de interes local, aprobată prin H.C.L.nr.141/27.09.2012, cu 
modificările ulterioare, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.197/2017 privind aprobarea 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 2017 – martie 2018, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.198/2017 privind scoaterea din evidenţele fiscale 

ale UAT Oraş Anina a unor persoane juridice aflate în stare de insolvabilitate, cu unanimitate de 
voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.199/2017 privind aprobarea privind stabilirea 

unor taxe speciale ce se vor aplica în anul fiscal 2018, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.200/2017 privind aprobarea  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 2018, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.201/2017 privind stabilirea unor taxe speciale 

destinate finanţării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2018, cu unanimitate 
de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.202/2017 privind aprobarea instituirea taxei 

speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări 
servicii din orașul Anina și aprobarea "Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de 
salubrizare", cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.203/2017 pentru modificarea 

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, măsurile privind asigurarea  



 
curăţeniei şi ordinii şi măsurile privind buna desfăşurare a activităţii din pieţele oraşului Anina, 
cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.204/2017 privind neexercitarea de către orașul 

Anina, prin Consiliul Local Anina, a dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului ”Ansamblul 
urban I” situat în Anina, strada Virgil Birou, nr.33, ap.1, județul Caraş-Severin, cu unanimitate de 
voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.205/2017 privind aprobarea vânzării prin licitaţie 

publică a unui teren în suprafaţă de 72 mp, situat în orașul Anina, strada Colonia Roșie, F.N. 
identificat în C.F.nr.32034, nr.Cadastral 32034 şi a preţului de vânzare al acestuia, cu 
unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.206/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Anina pe anul 2018, 
cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.207/2017 privind acceptarea ofertei de donaţie a 

unității individuale, situată în oraş Anina, strada Virgil Birou, nr.39, ap.1, jud. Caraş-Severin, 
înscrisă în C.F.nr.30594-C1-U2, nr.Cadastral 30594-C1-U2, aflată în proprietatea S.C. BANC 
POST S.A. Sucursala Caraș-Severin, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.208/2017 privind aprobarea completării 

H.C.L.nr.65/28.03.2017 privind aprobarea Programului de Activităţi Cultural - Educativ - 
Sportive pentru anul 2017, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.209/2017 privind aprobarea dezmembrării unor 

terenuri în suprafaţă de 870 mp şi 3.323 mp, din intravilanul oraşului Anina, str.Libertăţii,  zona 
Puţul II, identificate în C.F. nr. 31992, nr.Cadastral 31992 din suprafaţa totală de 6.412 mp, din 
domeniul privat al oraşului Anina, în vederea înscrierii în Cartea Funciară, cu 13 voturi pentru, 1  
consilier local nu votează, fiind în conflict de interese. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.210/2017 privind aprobarea înscrierii în Cartea 

Funciară în favoarea orașului Anina-domeniul privat al imobilului identificat în C.F.nr.1668, 
Nr.top.808, având suprafața măsurată de 41.734 mp, situat în Anina „ Zona Colonie”, cu 
unanimitate de voturi 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.211/2017 privind aprobarea achiziționării unei 

Centrale Termice cu anexele necesare pentru Sala de Sport Anina, cu unanimitate de voturi. 
 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.212/2017 privind aprobarea modului de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a UAT Oraș Anina, 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 ANDRONESCU Tudor Ovidiu                           jr. IZVERNARI  Irina   

                     



                                                                                   
 


