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M I N U T A  

şedinţei ordinare din data de 19.11.2020 a Consiliului Local al oraşului Anina 
 
 

      Având în vedere Ordinul nr.503/02.11.2020, emis de Prefectul județului Caraș-Severin, privind 
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al orașului Anina, județul Caraș-
Severin. 
               Din numărul total de 15  consilieri locali, sunt prezenţi la şedinţă 15 consilieri, şedinţa fiind legal 
constituită. 
               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.179/2020, privind alegerea comisiei de numărare și 
consemnare a rezultatului voturilor privind alegerea Viceprimarului orașului Anina, cu unanimitate de 
voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.180/2020, privind alegerea Viceprimarului oraşului 
Anina, judeţul Caraş-Severin, cu 9 voturi pentru și 6 voturi împotrivă; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.181/2020, privind aprobarea contului de încheiere a 
exerciţiului bugetar pe trimestrul III al anului 2020, cu 14 voturi pentru și 1 abținere; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.182/2020, privind aprobarea rectificării bugetului 
administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2020, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.183/2020, privind aprobarea casării unor obiecte de 
inventar devenite disponibile, aflate în domeniul privat al orașului Anina, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.184/2020, privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Anina, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.185/2020, privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al oraşului Anina, care să facă parte din Comisia de evaluare a ofertelor pentru 
vânzarea, concesionarea şi închirierea bunurilor din domeniul public/privat al oraşului Anina, cu 
unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.186/2020, privind actualizarea Comisiei tehnice 
mixte de specialitate pentru primirea, inventarierea și analiza actelor necesare pentru  întocmirea 
documentațiilor prevăzute de legea cadastrului și de legile  speciale  de vânzare a locuințelor către 
chiriași, locuințe aflate în  domeniul privat al Statului sau în domeniul privat al U.A.T. Oraș Anina, cu 
unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.187/2020, privind desemnarea a doi reprezentanţi ai 
Consiliului Local oraş Anina, care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Liceului „Mathias 
Hammer”Anina, în anul şcolar 2020 – 2021, cu 11 voturi pentru și 4 abțineri, pentru primul reprezentant 
desemnat și 9 voturi pentru și 6 abțineri, pentru al doilea reprezentant desemnat; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.188/2020, privind desemnarea unui reprezentant al 
Consiliului Local oraş Anina, care să facă parte din Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în 
Educaţie de la nivelul Liceului „ Mathias Hammer” Anina, în anul şcolar 2020-2021, cu 9 voturi pentru 
și 6 abțineri; 

 
 



• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.189/2020, privind asigurarea cofinanțării 
proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru 
proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județului Caraș - Severin, 
Regiunea Vest, în perioada 2014-2020", cu 14 voturi pentru și 1 consilier nu participă la vot fiind în 
conflict de interese; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.190/2020,  privind aprobarea tăierii cantităţii de 500 
m.c. material lemnos din „TRUPUL DE PĂŞUNE IZVARNA”, în vederea asigurării cantităţii de lemn 
de foc pentru iarnă necesară Primăriei şi instituţiilor subordonate acesteia de pe raza oraşului Anina, cu 
unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.191/2020,  privind aprobarea scutirii de la plata taxei 
de închiriere a spaţiului din incinta clădirii „Centrului de Afaceri Anina”, închiriat de  BIROUL 
INDIVIDUAL NOTARIAL „ CAHNIŢĂ CORNELIA ELENA”, pentru perioada octombrie 2020 – 
aprilie 2021, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.192/2020, privind acordarea scutirii de la plata 
impozitului pe clădire şi teren ale Asociației IM ANINA  de pe raza oraşului Anina, strada Poștei, nr.9, 
județul Caraș-Severin, în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, cu unanimitate de voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.193/2020, privind neexercitarea de către orașul 
Anina, prin Consiliul Local Anina, a dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului Fosta Asociație de 
Consum Cooperatistă, situat în orașul Anina, str.Victoriei, nr.50, județul Caraș-Severin, cu 9 voturi 
pentru și 6 abțineri; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.194/2020, privind aprobarea dezmembrării unui 
teren din intravilanul oraşului Anina, situat în oraș Anina, str. Republicii, nr.5, identificat în 
C.F.nr.30976, nr.Cadastral 30976, având o suprafață totală de 298 mp, în două loturi, în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară, cu 13 voturi pentru și 2 abțineri; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.195/2020, privind aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică a unui teren intravilan, în suprafață de 133 mp, situat în oraș Anina, strada Pădurii, F.N., cuprins 
în C.F. nr. 32343 Anina, nr. Cadastral 32343 şi a preţului de vânzare al acestuia, cu unanimitate de 
voturi; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.196/2020, privind aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică a unui teren intravilan, în suprafață de 126 mp, situat în oraș Anina, strada Pădurii, F.N., cuprins 
în C.F. nr. 32344 Anina, nr. Cadastral 32344 şi a preţului de vânzare al 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 primăriei. 

 
                     Preşedinte,                                                     p .Secretar general, 
          Consilier Ioan BURCAȘ                                  jr. Flavia-Roxana NEACȘU                    

 


