
           
 
 
 
 

M I N U T A 
şedinţei de îndată din data de 12.04.2017 a Consiliului Local al oraşului Anina 

 

 
               Din numărul total de 15  consilieri locali sunt prezenţi la şedinţă 10 consilieri, şedinţa fiind 
legal constituită.  
               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.87/2017, privind aprobarea Organigramei, a 
Statului de Funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Căminului pentru 
persoane vârstnice Anina, cu 7 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 consilieri nu participă la vot, 
fiind în conflict de interese. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.88/2017, privind aprobarea 
Amenajamentului Pastoral al Pajiștilor din cadrul U.A.T. Oraș Anina, Județul Caraș - Severin, 

      cu unanimitate de voturi. 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.89/2017, privind  aprobarea proiectului 

            RESTAURAREA, CONSERVAREA, REABILITAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A 
            MONUMENTULUI  DE CLASĂ A, "ANSAMBLUL PUŢULUI  I, ANINA” şi a cheltuielilor 

legate de proiect, cu unanimitate de voturi. 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.90/2017, privind aprobarea documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţie pentru proiectul RESTAURAREA, CONSERVAREA, 
REABILITAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI DE CLASĂ A,  
"ANSAMBLUL PUŢULUI  I, ANINA, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.91/2017, privind trecerea din domeniul public în 
domeniul privat al oraşului Anina, a unui teren în suprafaţă de 48.213 mp, situat în extravilanul 
oraşului Anina – zona Plopa, cuprins în C.F. nr. 32005, nr.Cadastral 32005, cu unanimitate de 
voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.92/2017,  privind stabilirea taxei de închiriere a 
            buldozerului din dotarea Primăriei oraşului Anina, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.93/2017, privind aprobarea tarifelor pentru 
colectarea deşeurilor menajere,  de către  Serviciul Local de Utilități Publice, 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   

                     
                                                                                   

 
 


