
 
M I N U T A  

şedinţei ordinare din data de 10.10.2018 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.121/2018 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Octombrie, Noiembrie și 
Decembrie 2018, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.122/2018  privind aprobarea înființării Direcției 

de Asistență Socială a orașului Anina, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local 
al orașului Anina, aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare 
și Funcționare, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.123/2018 privind modificarea și aprobarea 

Organigramei, a Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al primarului Oraşului Anina ca 
urmare a reorganizării instituției, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.124/2018 privind serviciul de administrare 

pentru: a) dezvoltarea şi amenajarea spaţiilor publice în strânsă concordanță cu necesităţile 
comunităţilor locale şi cu documentaţiile de urbanism aprobate potrivit legii; b) administrarea, 
închirierea, întreţinerea, repararea şi reabilitarea fondului locativ şi cu altă destinaţie aflat în 
proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.125/2018 privind serviciile de administrare prin 

activităţi de restaurare, reabilitare, reparaţii curente şi de întreţinere a străzilor, drumurilor, 
podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale aparţinând domeniului public al Oraşului Anina, cu 
unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.126/2018  privind aprobarea achiziţionării unui 

Autobuz Marca Robus, cu nr.de înmatriculare CS-06-TIA, pentru transportul elevilor și a altor 
categorii de persoane de pe raza orașului 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 Primăriei. 

 
 
 

                 
 
                       Preşedinte,                                                                        Secretar, 
   Consilier DRĂGILĂ Maria-Adriana                                    jr. IZVERNARI  Irina   

                                                                                                       
 


