
 
M I N U T A  

şedinţei extraordinare din data de 27.09.2019 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.106/2019, privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă,  pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al orașului Anina din data de 27.09.2019, 
cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.107/2019, privind aprobarea rectificării bugetului 
administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2019, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.108/2019, privind aprobarea achiziţionării unei 
Centrale Termice pentru dotarea Centrului de Permanență Anina, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.109/2019, pentru aprobarea achiziţionării unei 
console de comandă cu ecran tactil color 7, la instalația de roentgen RX tip Riviera Blade, aflată 
în domeniul privat al orașului Anina, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.110/2019, privind RETRAGEREA  ACREDITĂRII   

serviciului social cod: nr.8730 CR-V-1 acordată „Căminului pentru Persoane Vârstnice Anina”, 
CIF 3228233, respectiv retragerea Licenţei de funcţionare  Seria LF  Nr. 0008192 din data de 
22.05.2017, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.111/2019, privind aprobarea Protocolului de 

atribuire în folosință gratuită a imobilului Lot 1 -  Spitalul Orășănesc Anina, înscris în Cartea 
Funciară nr. 31827 Șteierdorf, situat în Anina, str.Spitalului nr. 2, județul Caraș-Severin, în 
condițiile Contractului de parteneriat nr. 879/11.02.2019, atribuire necesară pentru licențierea 
funcționării drept ”Cămin pentru persoane vârstnice” a furnizorului acreditat de servicii sociale  
„Fundația Humanitas Pro Deo, filiala Anina”. Severin, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.112/2019, privind aprobarea  contractării de prestări 
servicii juridice de consultanţă şi reprezentare avocaţială pentru autorităţile şi instituţiile publice 
din oraşul Anina, cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.113/2019, privind aprobarea alocării unor fonduri 
din bugetul local pentru efectuarea unor lucrări de reparații canalizare pe strada Vasile Alecsandri, 
cu unanimitate de voturi. 
 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.114/2019, privind aprobarea încheierii unui  
ACORD DE ASOCIERE între oraşul Anina şi ASOCIAŢIA “ STANDPUNKT” în vederea 
gestionării câinilor fără stăpân din orașul 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 primăriei. 
                   
                                    Preşedinte,                                                         Secretar, 
                Consilier HOANCĂ CONSTANTIN                        jr. IZVERNARI IRINA 
                                                             

 


