
 
M I N U T A  

şedinţei ordinare din data de 12.09.2019 a Consiliului Local al oraşului Anina 

 
               Din numărul total de 15  consilieri locali sunt prezenţi la şedinţă 14 consilieri, şedinţa fiind legal 
constituită.  
               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.92/2019, privind aprobarea rectificării 
bugetului administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2019, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.93/2019, privind aprobarea achiziţionării unor 
containere de gunoi destinate stocării temporare a deșeurilor menajere, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.94/2019, privind aprobarea transferului Centrului de 
integrare socială a copiilor cu cerințe speciale și dificultăți majore de învățare din subordinea 
Consiliului Local Anina, în subordinea Direcției de Asistență Socială a orașului Anina, cu 
unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.95/2019, pentru aprobarea Planului anual  de 
acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate  din  bugetul Consiliului Local prin 
Direcția de Asistență Socială a orașului Anina, pentru anul 2019, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.96/2019,  privind aprobarea componenței echipei 

mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza localității Anina, cu 
unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.97/2019, privind aprobarea documentaţiei 
cadastrale de apartamentare a imobilului identificat cu nr. Cadastral 31487 – C2, înscris în C.F. 
31487 Anina, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.98/2019, privind trecerea din domeniul public în 
domeniul privat al orașului Anina, a unui teren în suprafață de 166.500 mp, cuprins în 
C.F.nr.32276, Nr.Cadastral 32276, situat în extravilanul orașului Anina, zona Dealu Frumos, cu 
unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.99/2019, privind aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică a unui teren extravilan, situat în zona Dealu Frumos,  în suprafaţă de 166.500 mp, cuprins 
în C.F.nr. 32276 Anina, nr.Cadastral 32276 şi a preţului de vânzare al acestuia, cu unanimitate de 
voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.100/2019, privind aprobarea dezmembrării unui 
teren din extravilanul oraşului Anina, situat în zona Dealu Frumos,  identificat în C.F.nr.32277 
Anina, nr.Cadastral 32277, având o suprafață totală de 92.175 mp, în trei loturi, în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.101/2019, privind stabilirea perimetrului de 
îngropare a cadavrelor de animale, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.102/2019, privind aprobarea închirierii prin licitaţie 
publică a unui spațiu (fostă Centrală Termică), în suprafaţă de 148 mp, situat în orașul Anina, 
str.M.Sadoveanu, cuprins în CF nr.32170, nr.Cadastral 32170 – C1 din  domeniul public al oraşului 
Anina, cu 13 voturi pentru, 1 nu votează fiind în conflict de interese. 

 



 
 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.103/2019,  privind aprobarea alocării unor fonduri 

din bugetul local pentru efectuarea unor lucrări de reparații canalizare pe străzile Vasile Alecsandri 
și Horea, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.104/2019,  privind acceptarea ofertei de donaţie a 

unui teren, în suprafață de 5.000 mp, situat în oraş Anina, Colonia Crivina, județul Caraş-Severin, 
înscris în C.F.nr. 3488 Şteierdorf, ST 1000/1, Nr. Cadastral 229, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.105/2019, privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

pentru ședințele Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Octombrie, Noiembrie și 
Decembrie 2019, 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 
                                                             

 


