
 
M I N U T A  

şedinţei ordinare din data de 17.05.2019 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.40/2019, privind aprobarea rectificării 
bugetului administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2019, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.41/2019, privind aprobarea prelungirii termenului de 
valabilitate a Planului Urbanistic General (PUG) al oraşului Anina, aprobat prin 
H.C.L.nr.74/27.12.2004 și prelungit prin H.C.L.nr.34/09.02.2016, până la intrarea în vigoare a 
noului Plan Urbanistic General, dar nu mai târziu de data de 31.12.2023, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.42/2019, privind aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Anina pe anul 2019, 
cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.43/2019, privind aprobarea încheierii unui Acord de 
Parteneriat între Primăria orașului Anina și Asociația pentru păstrarea și promovarea tradițiilor 
germane „Dirndl und Lederhosen” (A.D.U.L.) din Anina, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.44/2019,  privind aprobarea dezmembrării unui 
teren din intravilanul oraşului Anina, situat în orașul Anina, strada M.Hammer, nr.2, identificat în 
C.F.nr.30025, nr.Cadastral 305, nr.top.1163/53…/1/2-1163/53…/1/3 Steierdorf, având o suprafață 
totală de 1.135 mp, în vederea înscrierii în Cartea Funciară, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.45/2019, privind majorarea impozitului pentru unele 
clădiri şi terenuri proprietatea unor persoane fizice și juridice situate pe raza oraşului Anina ca  
urmare a  constatării stării  tehnice  de  cladiri și terenuri  neingrijite, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.46/2019, privind aprobarea reţelei şcolare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ - teritorială a oraşului 
Anina, pentru anul şcolar 2019 -  2020, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.47/2019, privind aprobarea dezmembrării unui teren 
din intravilanul oraşului Anina, situat în strada Victoriei, nr.8, identificat în C.F.nr. 31727, nr. 
Cadastral 31727, având o suprafață totală de 3.325 mp, în patru loturi, în vederea înscrierii în 
Cartea Funciară, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.48/2019, privind aprobarea dezmembrării unui teren 
din intravilanul oraşului Anina, situat în strada Victoriei, nr.3, identificat în C.F.nr. 32089, nr. 
Cadastral 30089, având o suprafață totală de 935 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea 
Funciară, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.49/2019, privind aprobarea preluării fără plată a 
activului „Fabrica de şuruburi Anina” din patrimoniul U.C.M. Reşiţa (societate în insolvenţă), în 
proprietatea oraşului Anina, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.50/2019, privind aprobarea transferului Cantinei de 
Ajutor Social 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.51/2019, de revocare a vânzării spațiului medical 

cuprins în releveul Policlinicii Anina, sub nr.C1 U7, C1 U8, în suprafață de 93,76 mp, la S.C. 
AMEROM GRUP MEDICAL SRL Reșița, care a fost aprobat prin H.C.L.nr. 46/29.04.2009 
privind aprobarea vânzării spațiilor medicale către actualii deținători, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.52/2019, de revocare a H.C.L.nr. 205/30.09.2013 
privind aprobarea vânzării terenului aferent imobilului, curtea şi grădina acestuia, în suprafaţă de 
936 mp, din domeniul privat al oraşului Anina, situat în str.Dealul Schmarantzer, nr.11, cuprins în 
C.F.nr.30193, Nr.top.490 Şteierdorf şi aprobarea preţului de vânzare al acestuia, numiţilor 
LĂPĂDAT ANA-OFELIA şi OLAR VALER, actualii proprietari ai imobilului, cu unanimitate de 
voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.53/2019, privind aprobarea concesionării prin 
licitaţie publică a unui teren extravilan, în suprafaţă de 15.934 mp, situat în zona Cariera Jumanca, 
cuprins în C.F.nr.32230 Anina, Nr.Cadastral  32230, în vederea exploatării de piatră, 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 RETEZAN IOAN                                 jr. IZVERNARI Irina 
                                                             

 


