
 
MINUTA şedinţei ordinare din data de 30.08.2018 a Consiliului Local al oraşului Anina 

   
               Din numărul total de 15  consilieri locali sunt prezenţi la şedinţă 11 consilieri, şedinţa fiind 
legal constituită.  
               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.97/2018, privind aprobarea rectificării 
bugetului administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2018, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.98/2018, de revocare a H.C.L.nr. 84 / 28.06.2018 

privind aprobarea nivelului redevenței pentru perioada 2018 - 2022, aferentă serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.99/2018, privind aprobarea punerii la dispoziție 

gratuită în cadrul CENTRULUI DE AFACERI ANINA, a unui spațiu pentru sediul social al 
„ASOCIAȚIEI COMUNITATEA BĂNĂȚEANĂ STEIERDORF – OAMENI ȘI DREPTURI” 
(conf.dovada disponibilității denumirii nr.169125 din 04.07.20180) ce a fost înființată în cadrul 
proiectului „Măsuri integrate pentru populația marginalizată cu populație aparținând minorității 
rome din Anina, județul Caraș-Severin”, cod apel: POCU/18/4/1, COD PROIECT 102040, cu 
unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.100/2018,  privind aprobarea tăierii cantităţii de 

500 m.c. material lemnos din „TRUPUL DE PĂŞUNE VALEA BIDO”, în vederea asigurării 
cantităţii de lemn de foc pentru iarnă necesară Primăriei şi instituţiilor subordonate acesteia de pe 
raza oraşului Anina, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.101/2018, privind rezilierea Contractului de 

Asociere în Participațiune nr.I/123/02.09.2015 încheiat între Consiliul Local oraș Anina și S.C. 
Franlav Rave SRL, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.102/2018,  privind aprobarea devizului general 

recalculat la 24.08.2018 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Școlii 
Gimnaziale nr. 1 Celnic – Anina, jud. Caraș – Severin", cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.103/2018,  privind aprobarea devizului 

general recalculat la 24.08.2018 pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de drum pentru 
străzile Cerna, Colonia Roșie, Vasile Alecsandri, Bufenilor și Brădet în Anina”, cu unanimitate 
de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.104/2018,  privind pregătirea documentaţiei 

tehnico - economice pentru reabilitarea unor străzi din Anina în vederea depunerii cererii de 
finanţare la MDRAP, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.105/2018,  privind aprobarea oportunității și 

necesității  demarării procedurilor legale de declarare a  orașului Anina ca stațiune turistică și 
ulterior accesarea de fonduri europene nerambursabile pe axele de turism inclusiv la Bruxelles, 
cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.106/2018,  privind aprobarea încheierii unui 

contract de servicii pentru elaborarea documentaţiei privind declararea orașului Anina ca stațiune 
turistică, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.107/2018,  privind aprobarea elaborării 

documentației - Faza studiu de fezabilitate, pentru “Lucrări de reabilitare și punere în siguranță a 



gulerului Puțului nr.1 Anina și a galeriei de coastă Stolna, în vederea amenajării unui circuit 
muzeal al mineritului”, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.108/2018,  privind constituirea ipotecii 

asupra unui bun mobil aparținând domeniului privat al orașului Anina în favoarea ANAF – 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin, pentru garantarea obligațiilor fiscale 
ale Căminului pentru persoane vârstnice Anina, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.109/2018,  privind aprobarea încheierii unui 

Contract de ipotecă asupra unui bun mobil aparținând domeniului privat al orașului Anina în 
favoarea ANAF – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin, cu unanimitate de 
voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.110/2018,  privind constituirea ipotecii 

asupra unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al orașului Anina în favoarea ANAF – 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin, pentru garantarea obligațiilor fiscale 
ale S.C. ANTREPRIZA STEIER SRL, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.111/2018,  privind aprobarea încheierii unui 

Contract de ipotecă asupra unor bunuri imobile ale orașului Anina, în vederea garantării 
obligațiilor fiscale ale S.C.ANTREPRIZA ȘTEIER SRL, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.112/2018,  privind aprobarea dării în 

folosinţă gratuită a imobilului Casa ncc.18”, situat în oraș Anina, str.Vulpilor, cuprins în C.F.nr. 
31148, Cad. C1, nr.top. 393/a Steierdorf, către „ASOCIAȚIA IL GIOCATTOLO”,  în vederea 
desfăşurării unor activităţi cu caracter social, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.113/2018,  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 2018 – 2019, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.114/2018,  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 
2018-2019, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.115/2018,  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 2018-2019, cu unanimitate 
de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.116/2018,  privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate a primarului Oraşului Anina, 
cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.117/2018,  privind aprobarea amenajării 

unui obor pentru animale domestice lăsate libere pe domeniul public și privat al orașului Anina, 
cu locația „ Platoul Bucegi”, 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 UNGUREANU Dorinel                                        jr. IZVERNARI  Irina   

 


