
 
M I N U T A  

şedinţei ordinare din data de 31.07.2019 a Consiliului Local al oraşului Anina 

 
               Din numărul total de 15  consilieri locali sunt prezenţi la şedinţă 13 consilieri, şedinţa fiind legal 
constituită.  
               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.73/2019, privind validarea mandatului de 
consilier local al domnului GOGA NICOLAE OCTAVIAN SORIN membru  pe lista Partidului 
Social Democrat (PSD), cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.74/2019, privind modificarea componenţei 
Consiliului Local al oraşului Anina, judeţul Caraş-Severin, ca urmare a validării unui nou 
consilier local, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.75/2019, privind reorganizarea Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local oraş Anina, judeţul Caraş-Severin, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.76/2019, privind aprobarea contului de încheiere a 
exerciţiului bugetar pe trimestrul II, al anului 2019, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.77/2019,  privind aprobarea rectificării bugetului 
administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2019, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.78/2019, privind aprobarea alocării unor fonduri 
pentru Tabăra de săpături arheologice „Ion de la Anina” desfășurată în perioada 15 - 27.07.2019, 
cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.79/2019, privind aprobarea încheierii unui ACORD 
DE PARTENERIAT între Consiliul Local al oraşului Anina şi ASOCIAŢIA “ IL 
GIOCATTOLO” în vederea înființării unui „Centru de zi” care să ofere servicii educaționale 
pentru copii și pentru tinerii care doresc învățarea unor meserii, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.80/2019, privind aprobarea Raportului privind 
activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul I al 
anului 2019, angajaţi ai Primăriei orașului Anina, judeţul Caraș-Severin, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.81/2019, privind aprobarea REGULAMENTULUI    
INTERN AL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A ORAȘULUI ANINA, cu unanimitate de 
voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.82/2019, privind aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică a unui teren intravilan în suprafaţă de 3.633 mp, cuprins în C.F.nr. 31078 Anina, 
nr.Cadastral 31078 şi a preţului de vânzare al acestuia, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.83/2019, pentru modificarea art.1 din 
H.C.L.nr.117/19.06.2015 privind  aprobarea vânzării unei locuinţe din fondul locativ al oraşului 
Anina, al terenului aferent locuinţei, curtea şi grădina acesteia, în suprafaţă de 437 mp, situate în 
intravilanul oraşului Anina, strada Drum Nou, nr.10, cuprinse în C.F. nr. 30324 UAT Anina, 
nr.top.437, din domeniul privat al  oraşului Anina şi  aprobarea preţului de vânzare al acestora, 
numitei HRUZA ROZI, cu unanimitate de voturi. 

 
 



 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.84/2019,  privind aprobarea dezmembrării unui teren 
din intravilanul oraşului Anina, situat în Cartier Breuner, str.Sf.Varvara, F.N.,  identificat în 
C.F.nr.32171, nr.Cadastral 32171 având o suprafață totală de 1.179 mp, în două loturi, în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.85/2019,  privind aprobarea dezmembrării unui teren 
din intravilanul oraşului Anina, situat în Colonia Crivina,  identificat în C.F.nr.30720 Anina, 
nr.Cadastral 280, nr.top.ST 1001/c Anina, având o suprafață totală de 202.808 mp, în două loturi, 
în vederea înscrierii în Cartea Funciară, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.86/2019, privind aprobarea documentaţiei cadastrale 
de apartamentare a imobilului identificat cu nr. Cadastral 31479 – C1, înscris în C.F. 31479 Anina, 
cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.87/2019, privind aprobarea  tăierii cantităţii de 325 

m.c. material lemnos din „TRUPUL DE PĂŞUNE POIANA DEALU FRUMOS”, parcela 11 B și 
11 C, 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.88/2019, privind aprobarea casării și valorificării 

unor mijloace fixe, active corporale devenite disponibile, aflate în domeniului privat al orașului 
Anina, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.89/2019, privind aprobarea devizului general 

recalculat la 01.07.2019 pentru proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Scolii 
Gimnaziale nr. 1  Celnic – Anina, jud. Caras – Severin”, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.90/2019, privind aprobarea Actului Adiţional nr. 

7/2019 de modificare şi completarea a Actului Constitutiv al societăţii „Antrepriza Steier SRL” ., 
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 BURCAȘ IOAN                                 jr. IZVERNARI Irina 
                                                             

 


