
 
M I N U T A  

şedinţei ordinare din data de 19.12.2019 a Consiliului Local al oraşului Anina 

 
               Din numărul total de 15  consilieri locali sunt prezenţi la şedinţă 11 consilieri, şedinţa fiind legal 
constituită.  
               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.172/2019, privind aprobarea rectificării bugetului 
administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2019, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.173/2019, privind aprobarea subvenționării Serviciului 
Local de Utilități Publice Anina cu cantitatea de 1.000 litri motorină, necesară pentru transportul 
deșeurilor reciclabile, din depozitul de transfer către locația de colectare, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.174/2019, privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ - teritorială a oraşului Anina, pentru anul 
şcolar 2020 -  2021, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.175/2019,  privind neexercitarea de către orașul Anina, 
prin Consiliul Local Anina, a dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului parte din monumentul 
istoric ”Colonia minieră Steierdorf”situat în Anina, strada Colonia I, nr.14, județul Caraş-Severin, cu 
unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.176/2019, privind aprobarea concesionării prin licitație 
publică cu strigare a imobilului  „Teren de sport”, în suprafață de 599 mp, situat în oraș Anina, Cartier 
Breuner, str.Sfânta Varvara, F.N., identificat în C.F. nr.32286 – C2, Nr.Cadastral 32171, cu 
unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.177/2019, privind analiza stadiului de înscriere a datelor 
în Registrul Agricol al orașului Anina, pentru anul 2019 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea 
acestei activităţi, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.178/2019, privind stabilirea salariilor de bază și a 
coeficienților de ierarhizare pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de specialitate al 
Primarului orașului Anina și din serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea 
Consiliului Local, începând cu luna ianuarie 2020, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.179/2019, privind stabilirea salariilor de bază și a 
coeficienților de ierarhizare pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul  Direcției de Asistență 
Socială a orașului Anina, începând cu luna ianuarie 2020 , cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.180/2019, privind stabilirea salariilor de bază și a 
coeficienților de ierarhizare pentru funcțiile contractuale din cadrul  Serviciului Local de Utilități 
Publice Anina, începând cu luna ianuarie 2020, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.181/2019,  privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru ședințele Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Ianuarie, Februarie și Martie 2020, 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 de ședință,                                     Secretar general, 
      Consilier UNGUREANU DORINEL                           jr. IZVERNARI Irina 
                                                           

 


