
           
 

 
MINUTA şedinţei extraordinare din data de 07.06.2017 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.112/2017, privind aprobarea rectificării 
bugetului administraţiei publice locale pe anul 2017, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.113/2017, aprobarea  derulării unui parteneriat în 

proiectul „P-ACT“ – Programe ACTive pentru dezvoltarea zonelor marginalizate din Oraviţa 
(Ciclova Montană și Brădișorul de Jos) și Anina (Orașul Nou)  din cadrul Programului 
Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de 
sărăcie şi excluziune socială, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.114/2017, privind aprobarea dezmembrării unui 

imobil din intravilanul oraşului Anina, strada Dealul Frumos, identificat în C.F. nr. 31918, 
Nr.Cadastral 31918, din domeniul privat al oraşului Anina, în suprafaţă totală de 120 mp, în trei 
loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.115/2017,  privind aprobarea modificării 

H.C.L.nr.13/30.01.2017, privind aprobarea alocării unor fonduri pentru plata indemnizaţiei 
lunare, a membrilor care activează în cadrul  „FANFARELOR ORAŞULUI ANINA”., cu 
unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.116/2017, privind aprobarea modificării 

H.C.L.nr.65/28.03.2017 privind aprobarea Programului de Activităţi Cultural - Educativ - 
Sportive pentru anul 2017, cu 9 voturi pentru și 2 abțineri. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.117/2017, 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. 

 
      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 ALBU Anica                                               jr. IZVERNARI  Irina   

                     
                                                                                   

 


