
 
M I N U T A  

şedinţei ordinare din data de 27.06.2019 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.57/2019, privind încetarea înainte de termen a 
mandatului de consilier local al domnului  NEAG IOAN-OVIDIU, din partea  Partidului Social 
Democrat (PSD) şi declararea locului vacant al acestuia, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.58/2019, privind aprobarea rectificării  bugetului  
administraţiei  publice  locale a oraşului Anina pe  anul 2019, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.59/2019, privind stabilirea nivelurilor valorilor 
impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, a amenzilor, pentru anul  
fiscal 2020, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.60/2019, privind stabilirea unor taxe speciale ce se vor 
aplica în anul fiscal 2020, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.61/2019,  privind stabilirea tarifelor minime de bază 
lunare, pe zone tarifare, necesare calculului contravalorii chiriei pentru imobile din domeniul public şi 
privat al oraşului Anina pe anul 2020, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.62/2019, privind stabilirea unor taxe speciale pentru 
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2020, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.63/2019, privind aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică a unui teren intravilan în suprafaţă de 1.366 mp, situat în oraș Anina, str.Cloșca, cuprins în 
C.F.nr. 32222, nr.cadastral 32222 şi a preţului de vânzare al acestuia, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.64/2019, privind aprobarea aprobarea vânzării prin 
licitaţie publică a unui teren intravilan în suprafaţă de 115 mp, situat în oraș Anina, str.Teilor, 
cuprins în C.F. nr. 32235 Anina, Nr. cadastral 32235 şi a preţului de vânzare al acestuia, cu 
unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.65/2019, privind aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică a unui teren extravilan în suprafaţă de 3.651 mp, situat în oraș Anina, zona Crivina, cuprins 
în C.F.nr. 32244, nr.Cadastral 32244 şi a preţului de vânzare al acestuia, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.66/2019, privind aprobarea vânzării terenului 
concesionat în favoarea proprietarului construcției edificate -  KNOBLOCH ANTON, în suprafaţă 
de 34 mp, situat în intravilanul oraşului Anina, str.Cloșca, cuprins în C.F.nr. 32223, nr.cadastral 
32223 şi a preţului de vânzare al acestuia, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.67/2019, privind aprobarea radierii dreptului de 
folosință a terenului din CF nr.2540, nr.top.1163/53/23/8/b/2/b/1/16, în suprafață de 576 mp, 
înscris în favoarea numiților Cernău Victor și soția Cernău Elena atribuit prin Deciziunea de 
atribuire nr.1030/05.10.1959 a Consiliul Executiv al Sfatului popular al orașului Anina – încheierea 
de Cf nr.482/06.10.1959, cu unanimitate de voturi. 

 
 



 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.68/2019,  privind aprobarea tăierii cantităţii de 500 
m.c. material lemnos din „TRUPUL DE PĂŞUNE VALEA BIDO”, 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.69/2019,  privind modificarea Organigramei și a 
Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al primarului Oraşului Anina, cu unanimitate de 
voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.70/2019, privind aprobarea atestarea apartenenței la 
domeniul privat al orașului Anina a unei suprafete de teren, a unei construcții și modificarea 
inventarului domeniului privat prin introducerea unor noi poziții, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.71/2019, privind aprobarea devizului general 

recalculat la 27.06.2019 pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de drum pentru străzile 
Cerna, Colonia Roşie, Vasile Alecsandri, Bufenilor şi Brădet în Anina”, cu unanimitate de voturi 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.72/2019, privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

pentru ședințele Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Iulie, August și Septembrie 2019, 
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 
                                                             

 


