
M I N U T A  
şedinţei ordinare din data de 26.03.2020 a Consiliului Local al oraşului Anina 

 
               Din numărul total de 15  consilieri locali, conform H.C.L. nr.54/26.03.2020 privind completarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionarea Consiliului Local al Oraşului Anina, aprobat în Anexa nr.1 la 
H.C.L. nr.136/29.10.2019 și-au exprimat punctul de vedere prin mijloace electronice la Proiectele de hotărâre 
de pe ordinea de zi, 15 consilieri, şedinţa fiind legal constituită.  
               În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.54/2020, privind completarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Anina, aprobat în Anexa nr.1 la H.C.L. 
nr.136/29.10.2019, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.55/2020, privind aprobarea rectificării bugetului 
administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2020, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.56/2020, privind  aprobarea documentației tehnico-
economice - FAZA PT+DE+AT pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada Horea în Anina” şi 
contractarea lucrărilor de execuţie prin procedură de achiziţie publică pentru acest obiectiv, cu 
unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.57/2020,  privind aprobarea elaborării documentației 
tehnico-economice – FAZA PT+DE+AT pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada Horea în 
Anina”, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.58/2020, privind  aprobarea încheierii unui contract de 
consultanță pentru efectuarea achiziției publice de lucrări pentru obiectivul de investiţii “Modernizare 
strada Horea în Anina”, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.59/2020,  pentru modificarea Anexei nr.1 la 
H.C.L.nr.69/25.05.2018 privind  stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de 
urgenţă din bugetul local şi a metodologiei de acordare a acestora în baza Legii  nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificarile şi completarile ulterioare, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.60/2020, privind aprobarea majorării cu 500 % a 
impozitului pe clădirile şi terenurile din Anina, proprietate S.C. ARIS CONSULT INVEST SRL 
Bucureşti, ca urmare a constatării stării necorespunzătoare de îngrijire a acestora, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.61/2020,  privind aprobarea subvenționării Serviciului 
Local de Utilități Publice Anina cu cantitatea de 2.000 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.62/2020, privind aprobarea majorării porțiilor de hrană la 
Cantina Socială Anina, pentru alimentarea persoanelor defavorizate, cu posibilitatea majorării acestora, 
după caz, datorită pandemiei de coronavirus, cu unanimitate de voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.63/2020, privind aprobarea necesarului de combustibil 
pentru aprovizionarea persoanelor autoizolate la domiciliu, vârstnice, defavorizate, etc, cu unanimitate de 
voturi. 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.64/2020,  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
ședințele Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Aprilie, Mai și Iunie 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,                                                Secretar general, 
                  Consilier TRIȘCĂ DANIEL                             jr. IZVERNARI Irina                               

 


