
  
     
       ROMÂNIA                                                                                                              
       JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN                                                                       
       ORAȘUL ANINA                                                                                        

 PRIMAR  
D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa ordinară 
din data de 19.12.2019, ora 12,00 

 
          Primarul oraşului Anina. 
          În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 

                                                                   D I S P U N E: 
 

          Art.1. Se convoacă Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019, 
ora 12,00, care va avea loc la sediul  PRIMĂRIEI ORAȘULUI  ANINA, situat în oraș Anina, strada 
Mathias Hammer, nr.2.  
         Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a orașului 
Anina pe anul 2019; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționării Serviciului Local de Utilități Publice Anina  
cu cantitatea de 1.000 litri motorină, necesară pentru transportul deșeurilor reciclabile, din depozitul de 
transfer către locația de colectare;  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat de pe raza administrativ - teritorială a oraşului Anina, pentru anul şcolar 2020 -  2021; 

4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul Local Anina, a  
dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului parte din monumentul istoric ”Colonia minieră Steierdorf” 
situat în Anina, strada Colonia I, nr.14, județul Caraş-Severin; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică cu strigare a imobilului 
 „Teren de sport”, în suprafață de 599 mp, situat în oraș Anina, Cartier Breuner, str.Sfânta Varvara, F.N., 
identificat în C.F. nr.32286 – C2, Nr.Cadastral 32171;  

6. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al orașului 
Anina, pentru anul 2019 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi; 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților de ierarhizare pentru funcțiile 
publice și contractuale din aparatul de specialitate al Primarului orașului Anina și din serviciile publice fără 
personalitate juridică din subordinea Consiliului Local, începând cu luna ianuarie 2020; 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților de ierarhizare pentru  
funcțiile publice și contractuale din cadrul  Direcției de Asistență Socială a orașului Anina, începând cu luna 
ianuarie 2020; 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților de ierarhizare pentru  
funcțiile contractuale din cadrul  Serviciului Local de Utilități Publice Anina, începând cu luna ianuarie 2020; 

10. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al 
orașului Anina din lunile: Ianuarie, Februarie și Martie 2020; 

11. Diverse. 
       Art.2. Materialele prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic și 
pot fi studiate, în format letric, la biroul secretarului general al orașului Anina.  
       Art.3. În preambulul proiectelor de hotărâri, prevăzute la art. 1 sunt indicate Comisiile de specialitate la 
care acestea au fost trimise spre avizare.  
      Art.4. În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au 
posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.  
      Art.5. Secretarul general al orașului Anina, prin intermediul Compartimentului de Administrație Publică 
Locală, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.   
 

      PRIMAR                                                      CONTRASEMNEAZĂ 
ing. ROMÂNU GHEORGHE                              Secretar general – jr. IZVERNARI IRINA 

 
ANINA: 09.12.2019 
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NR. 10.190 /09.12.2019                                                                                APROBAT - PRIMAR  
                                                                                                                  ing.ROMÂNU GHEORGHE 
 
  

R E F E R A T 
cu privire la emiterea unei dispoziții privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Anina, în 

şedinţa ordinară din data de 19.12.2019, ora 12,00 
 

 
            În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 

Propun emiterea unei dispoziţii privind  convocarea  Consiliului Local al orașului Anina în şedinţă 
ordinară în data de 19.12.2019, ora 12,00, cu următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a orașului 

Anina pe anul 2019; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționării Serviciului Local de Utilități Publice Anina  

cu cantitatea de 1.000 litri motorină, necesară pentru transportul deșeurilor reciclabile, din depozitul de 
transfer către locația de colectare;  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat de pe raza administrativ - teritorială a oraşului Anina, pentru anul şcolar 2020 -  2021; 

4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul Local Anina, a  
dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului parte din monumentul istoric ”Colonia minieră Steierdorf” 
situat în Anina, strada Colonia I, nr.14, județul Caraş-Severin; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică cu strigare a imobilului 
 „Teren de sport”, în suprafață de 599 mp, situat în oraș Anina, Cartier Breuner, str.Sfânta Varvara, F.N., 
identificat în C.F. nr.32286 – C2, Nr.Cadastral 32171;  

6. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al orașului 
Anina, pentru anul 2019 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi; 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților de ierarhizare pentru funcțiile 
publice și contractuale din aparatul de specialitate al Primarului orașului Anina și din serviciile publice fără 
personalitate juridică din subordinea Consiliului Local, începând cu luna ianuarie 2020; 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților de ierarhizare pentru  
funcțiile publice și contractuale din cadrul  Direcției de Asistență Socială a orașului Anina, începând cu luna 
ianuarie 2020; 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților de ierarhizare pentru  
funcțiile contractuale din cadrul  Serviciului Local de Utilități Publice Anina, începând cu luna ianuarie 2020; 

10. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al 
orașului Anina din lunile: Ianuarie, Februarie și Martie 2020; 

11. Diverse. 
 

 
                                                                                                              Întocmit  
                                                                                            Secretar general 
                                                                                      jr. IZVERNARI IRINA 
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