
           
 

MINUTA şedinţei ordinare din data de 24.08.2017 a Consiliului Local al oraşului Anina 

    
               Din numărul total de 15  consilieri locali sunt prezenţi la şedinţă 14 consilieri, şedinţa fiind 
legal constituită.  
               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.144/2017, privind aprobarea rectificării 
bugetului administraţiei publice locale pe anul 2017, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.145/2017, privind aprobarea rectificării bugetului 

administraţiei publice locale pe anul 2017, cu unanimitate de voturi. 
 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.146/2017, privind aprobarea participării 

Consiliului Local Anina la cofinanțarea proiectului ”Fazarea proiectului Modernizarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş – Severin”, în cuantum de 2 % din valoarea 
proiectului, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.147/2017,  privind aprobarea achiziționării și 

instalării sistemului de supraveghere video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității 
în punctele principale ale orașului Anina, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.148/2017, privind aprobarea efectuării lucrărilor 

de execuție a unei alei de acces la scena existentă pe platoul Bucegi, cu unanimitate de voturi. 
 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.149/2017, privind aprobarea încheierii unui 

contract de execuție DALI  și documentațiilor aferente pentru proiectul ”Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale nr.1 Celnic – Anina, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.150/2017, privind aprobarea încheierii unui 

contract de execuție DALI  și documentațiilor aferente pentru proiectul ”Modernizarea 
infrastructurii de drum pe străzile Cerna, Colonia Roșie, Vasile Alecsandri, Bufenilor și Brădet  
din Anina, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.151/2017, privind inventarului autovehiculelor 

din dotarea și administrarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Anina, cu 
unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.152/2017, privind aprobarea marcării, tăierii şi 

punerii în valoare a cca 72 fire de brad din zona Cimitirului Celnicul de Jos, aflat în domeniul 
public al al UAT Oraş Anina, cu 13 voturi pentru și 1 abținere. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.153/2017, privind aprobarea vânzării prin licitaţie 

publică a unui teren în suprafaţă de 40 mp, situat în intravilanul oraşului Anina, strada Dealul 
Frumos, cuprins în C.F. nr. 32018, nr. Cadastral 32018 şi a preţului de vânzare al acestuia, cu 
unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.154/2017, privind aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică a unui teren în suprafaţă de 2.751 mp, situat în extravilanul oraşului Anina, cuprins în 
C.F.nr. 31505, nr. Cadastral 31505 şi a preţului de vânzare al acestuia, cu unanimitate de voturi. 

 
 
 



• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.155/2017, privind aprobarea încheierii unui Act 
Adițional la Contractul de Concesiune nr. 2.343/29.03.2016 a unui teren în suprafață de 6.000 
mp, situat în orașul Anina, strada Colonia Crivina, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.156/2017, privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului și pentru serviciile publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local al 
orașului Anina, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.157/2017, privind stabilirea nivelului 

indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali din cadrul Consiliului local al 
orașului Anina în perioada 1 iulie 2017- 31 decembrie 2021, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.158/2017, privind aprobarea RAPORTULUI DE 

OPORTUNITATE cu Anexe privind selecția, alcătuirea listei scurte de până la cinci candidați, 
efectuarea interviurilor și emiterea recomandării de numire a unui administrator cu mandat de 
patru ani la întreprinderea publică-societate cu răspundere limitată ANTREPRIZA STEIER 
S.R.L, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.159/2017, privind numirea persoanelor care vor 

ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și a Registrului de evidență a garanțiilor locale 
ale Unității Administrativ-Teritoriale Oraș Anina, județul Caraș-Severin, cu unanimitate de 
voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.160/2017, privind aprobarea Contractului de 

prestări servicii nr.6.028/17.08.2017 privind realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a 
imobilelor în sectoarele cadastrale nr.10, 11, 24 și 36 în vederea înscrierii imobilelor în sistemul 
integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT Orașul Anina, județul Caraș-Severin, cu 
unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.161/2017, privind aprobarea tăierii cantității de 

500 m.c. material lemnos din „ TRUPUL DE PAJIȘTE 13 BRĂDET”- parcela nr.18 D, 19 B, 19 
C și 22, în vederea asigurării cantități de lemn de foc pentru iarnă necesară Primăriei și 
Instituțiilor subordonate acesteia de pe raza orașului Anina, cu unanimitate de voturi 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.162/2017, privind acordarea unui spor pentru 

muncă în condiții degradante civic pentru personalul din cadrul Serviciului Local de Utilități 
Publice (SLUP) Anina., 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 HOANCĂ Constantin                                    jr. IZVERNARI  Irina   

                     
                                                                                   

 


