
 
M I N U T A  

şedinţei ordinare din data de 28.03.2018 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.29/2018, privind aprobarea rectificării 
bugetului administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2018, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.30/2018, privind aprobarea  rectificării bugetului 

administrației publice locale a orașului Anina pe anul 2018, cu unanimitate de voturi. 
 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.31/2018, privind aprobarea Programului de 

Activităţi Sportive pentru anul 2018, cu unanimitate de voturi. 
 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.32/2018,  privind aprobarea scutirii de la plata 

majorărilor de întârziere și penalităților aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, 
redevențelor și altor obligații la bugetul local, datorate de către contribuabilii persoane juridice 
ș i persoanele fizice de pe raza administrativ- teritorială a orașului Anina, pentru anul 2018, cu 
unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.33/2018, privind aprobarea radierii debitelor şi 

scoaterea din evidențe a contractelor de salubritate încheiate de Serviciul Local de Utilități 
Publice (SLUP) Anina, cu persoanele fizice decedate, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.34/2018,  privind aprobarea Organigramei și 

Statului de funcţii ale Serviciului Local de Utilităţi Publice ( SLUP) Anina, cu unanimitate de 
voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.35/2018,  privind emiterea „Acordului de 

Numire” de către Consiliul Local Anina, a d-nei COPOCEAN  ELENA-MARIA pentru a 
exercita controlul financiar preventiv propriu la SERVICIUL LOCAL DE UTILITĂȚI 
PUBLICE (SLUP) ANINA, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.36/2018,  privind aprobarea înființării Serviciului 

Public de Asistență Socială ANINA organizat la nivel de Direcție, conform art. 113, alin.3 din 
Legea asistenței Sociale nr. 292/2011, aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și 
Regulamentului de Organizare și Funcționare, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.37/2018,  privind aprobarea Organigramei şi  

Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Anina, cu 13 voturi pentru 
și 1 abținere. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.38/2018,  privind aprobarea montarea unei sirene 

de înștiințare, avertizare și alarmare a populației în cazul producerii unor situații de urgență, pe 
Blocul nr.1, situat în oraș Anina, strada Celnic Nord, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.39/2018,  privind  aprobarea proiectului 

„SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A 
DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE 
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL CARAȘ-
SEVERIN/REGIUNEA DE VEST, ÎN PERIOADA 2014-2020, cu unanimitate de voturi. 



 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.40/2018,  privind acordul Consiliului Local al 

orașului Anina de a primi noi membri în cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ „ACVABANAT” Caraș-Severin, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.41/2018,  privind aprobarea asocierii şi a 

Contractului de Asociere între UAT Oraș Anina şi „Asociaţia Heimatortsgemeinschaft 
Steierdorf-Anina e.V.”,cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.42/2018,  privind aprobarea încheierii unui 

„PROTOCOL DE COLABORARE” încheiat între Primăria oraşului Anina şi S.C.BALKAN 
TRADING SRL cu privire la ecologizarea terenului firmei S.C.LAZĂR TRADE SRL, situat în 
oraș Anina, strada Horea,  cu 11 voturi pentru și 3 abțineri. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.43/2018,  privind aprobarea închirierii prin 

licitaţie publică a unor fâneţe aflate în proprietatea publică a Oraşului Anina, cu unanimitate de 
voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.44/2018,  privind aprobarea închirierii pajiștilor 

disponibile aflate în proprietatea private a oraşului Anina, cu unanimitate de voturi. 
 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.45/2018,  privind aprobarea trecerii din domeniul 

privat în domeniul public de interes local al orașului Anina, a MONUMENTULUI DE CLASĂ 
A, „ANSAMBLUL PUȚULUI  I”, ANINA, modificarea și completarea inventarului bunurilor 
care aparțin domeniului public al orașului Anina, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.46/2018,  privind aprobarea vânzării prin licitaţie 

publică a unui teren în suprafaţă de 161 mp, situat în intravilanul oraşului Anina, Incinta Puțul II, 
cuprins în C.F.nr. 32093, nr. Cadastral 32093 şi a preţului de vânzare al acestuia, cu unanimitate 
de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.47/2018,  privind aprobarea vânzării prin licitaţie 

publică a unui teren în suprafaţă de 1.626 mp, situat în intravilanul oraşului Anina, Incinta Puțul 
II, cuprins în C.F.nr. 32094, nr. Cadastral 32094 şi a preţului de vânzare al acestuia, cu 
unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.48/2018,  privind aprobarea transmiterii dreptului 

de concesiune asupra terenului în suprafață de 7 mp, teren aferent spațiului comercial, situat în 
orașul Anina, strada  Sfânta Varvara bl. G39, AP.7, înscris în C.F.nr. 30010 Anina, către actualul 
proprietar al acestuia, cu unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.49/2018,  privind aprobarea dezlipirii unui teren, 

în suprafaţă de 7.651 mp, din CF nr.3 Şteierdorf, nr.top.1163/53/238/…1/1/a, situat în 
intravilanul oraşului Anina, Str.M. Sadoveanu F.N., în vederea înscrierii în Cartea Funciară, cu 
unanimitate de voturi. 

 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Anina nr.50/2018,  privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al orașului Anina din lunile: Aprilie, Mai și Iunie 2018,  
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 NEICU Gheorghe                                          jr. IZVERNARI  Irina   



                     
                                                                                   

 


