
 
 
 
 

M I N U T A  
şedinţei ordinare din data de 27.07.2018 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.89/2018 privind aprobarea contului de 
încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul II al anului 2018, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.90/2018 privind aprobarea rectificării 

bugetului administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2018, cu unanimitate de voturi. 
 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.91/2018 privind stabilirea impozitelor  și 

taxelor locale pentru anul 2019, cu unanimitate de voturi. 
 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.92/2018 privind stabilirea unor taxe speciale 

ce se vor aplica în anul fiscal 2019, cu unanimitate de voturi. 
 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.93/2018 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 2019, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.94/2018 privind stabilirea unor taxe 

speciale pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2019, cu unanimitate 
de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.95/2018 privind aprobarea costului 

mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de 
persoanele vârstnice pentru anul 2018 la Căminul pentru persoane vârstnice Anina, cu 
unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.96/2018 privind aprobarea modificării 

prin Act adițional a contractului de concesiune nr.4.072/15.06.2018 încheiat între Orașul 
Anina și Radomir Florentina Carmen, 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 de ședință,                                                      Secretar, 
   Consilier UNGUREANU Dorinel                                    jr.IZVERNARI  Irina   

                                                                                                       
 


