
 
 

 
 

M I N U T A  
şedinţei extraordinare din data de 13.02.2020 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.24/2020, privind aprobarea încheierii unui Act Adițional 
la Contractul de ipotecă nr.3.145/31.08.2018, cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-
Severin, asupra unor bunuri imobile ale orașului Anina, în vederea garantării obligațiilor fiscale ale 
S.C.ANTREPRIZA ȘTEIER SRL, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.25/2020, privind aprobarea elaborării studiului 

hidrologic privind dimensionarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrelor de protecție hidro-
geologică, conform H.G.nr. 930/2005 și a Ordinului Ministerului  Mediului și Pădurilor nr.1278/2011 
aferente surselor care asigură alimentarea cu apă a localității Anina, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.26/2020, privind  neasumarea responsabilității U.A.T. 

Oraș Anina, a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru 
pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, 
cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.27/2020,  privind atestarea apartenenţei la domeniul 
           privat al orașului Anina a suprafeței de teren măsurate de 311 mp, identificată în C.F. nr. 252 
           Steierdorf, Nr.top.411/b, în vederea intabulării dreptului de proprietate privată al orașului Anina, în 
           evidențele de Cadastru și publicitate imobiliară, este adoptată cu 12 voturi pentru, 1 consilier local nu  
            participă la vot, fiind în conflict de interese. 

 
 
  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 general, 
      Consilier TRIȘCĂ DANIEL                     jr. IZVERNARI IRINA 
                                                           
 
 

 


