
 
M I N U T A 

 şedinţei ordinare din data de 15.02.2018 a Consiliului Local al oraşului Anina 

    
               Din numărul total de 15  consilieri locali sunt prezenţi la şedinţă 12 consilieri, şedinţa fiind 
legal constituită.  
               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.11/2018 privind încetarea înainte de termen 
a mandatului de consilier local al domnului  NIȚU GHEORGHE, din partea  Partidului Naţional 
Liberal (PNL) şi declararea locului vacant al acestuia, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.12/2018  privind validarea mandatului de 

consilier local al domnului RETEZAN  IOAN, membru  pe lista Partidului Naţional Liberal 
(PNL), cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.13/2018 privind modificarea componenţei 

Consiliului Local al oraşului Anina, judeţul Caraş-Severin, cu unanimitate de voturi. 
 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.14/2018  privind reorganizarea Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local oraş Anina, judeţul Caraş-Severin, cu unanimitate de voturi. 
 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.15/2018 privind numirea reprezentantului 

Consiliului Local Anina – Asociat Unic  la S.C. „ANTREPRIZA STEIER” S.R.L, cu unanimitate 
de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.16/2018  privind aprobarea majorării capitalului 

social  al  S.C. „ANTREPRIZA ŞTEIER” SRL, cu 11 voturi pentru și 1 abținere. 
 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.17/2018  privind aprobarea Actului Adiţional nr. 

5/2018 de modificare şi completarea a Actului Constitutiv al  S.C. „Antrepriza Steier” S.R.L., ca 
urmare a aprobării majorării capitalului social prin aport numerar al societăţii prin H.C.L. Anina 
cu nr.16 din 15 februarie 2018, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.18/2018  privind aprobarea Statului de Funcţii şi 

a Organigramei  întreprinderii publice - S.C. „ANTREPRIZA STEIER” S.R.L. pe anul 2018, cu 
unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.19/2018  privind aprobarea bugetului 

administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2018, cu 10 voturi pentru și 2 abțineri.  
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.20/2018  privind aprobarea scutirii taxei de 
închiriere a Sălii de Sport Anina pentru desfășurarea activității echipei de fotbal a „ACS 
VIITORUL ANINA 2014”, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.21/2018  privind aprobarea scutirii taxei de 

închiriere a Sălii de Sport Anina pentru desfășurarea activității echipei de karate a „C.S. Sport 
Star Anina”, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.22/2018  de modificare a 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.23/2018  privind aprobarea Programului de 
Activităţi Cultural - Educativ – Sportive pentru anul 2018, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.24/2018  privind asigurarea din bugetul 
local a contribuției de întreținere pentru persoanele vârstnice care nu au venituri sau au venituri 
reduse și nu au susținători legali, internate în Căminul pentru persoane vârstnice Anina, cu 10 
voturi pentru, 2 consilieri locali nu votează, fiind în conflict de interese. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.25/2018  privind aprobarea scoaterii din uz a 

unor medicamente, materiale sanitare expirate  și casarea unor materiale de natura mijloacelor 
fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul Căminului pentru persoane vârstnice Anina, cu 10 
voturi pentru, 2 consilieri locali nu votează, fiind în conflict de interese. 

 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.26/2018  de modificare a 
H.C.L.nr.130/06.07.2017 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcţii pentru clubul 
sportiv de drept public ”Clubul  Sportiv Orășenesc Anina”, cu 10 voturi pentru și 2 voturi 
împotrivă. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.27/2018  cu privire la transmiterea dreptului 

de concesiune asupra suprafeţei de 20 mp teren aferent garajului nr.1, situat în oraș Anina, strada 
Virgil Birou, lângă bl.18, înscris în C.F.nr.30595 - C4 Anina, către actualul proprietar al acestuia, 

      cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.28/2018  privind transmiterea dreptului de 
concesiune asupra terenului aferent garajului dublu, în suprafață de 31 mp, situat în oraș Anina, 
strada Spitalului, înscris în C.F.nr.32003 Anina, către actualii proprietari ai acestuia, 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 NEICU Gheorghe                                          jr. IZVERNARI  Irina   

                     
                                                                                   

 


