
  
        
       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 23.01.2020, ora 14,00 

 
 

          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 23.01.2020, 
ora 14,00, 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 contului de încheiere a exerciţiului bugetar la data de 
31.12.2019;  

2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2020; 
        3. Proiect de hotărâre privind diminuarea valorii împrumutului aferent proiectului finanțat din fonduri 
externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din  perioade de programare 2014 – 2020, denumit 
”Legături culturale pentru dezvoltarea turismului în regiune”;  
        4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui copiator multifuncțional canon 
imageRUNNER 2520; 
        5. Proiect de hotărâre privind numirea persoanelor care vor ține Registrul de evidență a datoriei publice 
locale și a Registrului de evidență a garanțiilor locale ale Unității Administrativ-Teritoriale Oraș Anina, 
județul Caraș-Severin; 
        6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Minimal de Lucrări pe anul 2020 finanţat din 
bugetul local şi din alte surse; 
        7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, a muncilor 
neremunerate în folosul comunităţii, pe anul 2020; 
        8.  Proiect de hotărâre privind acordarea unor gratuităţi şi facilităţi pe transportul public de călători, 
veteranilor de război şi văduvelor de război, persoanelor cu handicap grav şi accentuat, însoţitorilor şi 
asistenţilor personali ai acestora, precum şi unor categorii de pensionari din oraşul Anina, pe anul 2020; 

   9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata chiriilor locuinţelor sociale, pentru familiile 
beneficiare de ajutor social de pe raza oraşului Anina, pe anul 2020; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan, situat în 
oraș Anina, str. Pădurii, F.N., în suprafaţă de 626 mp, cuprins în C.F.nr. 32291 Anina, nr.Cadastral 32291 şi a 
preţului de vânzare al acestuia; 

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unității individuale din oraș 
Anina, str.Victoriei, nr.8, Sc.1, Et.P, ap.2, în suprafață de 275,63 mp, cuprins în C.F. nr. 32252 – C1 – U2 
Anina, nr. Cadastral 32252 - C1- U2 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina, situat 
în oraș Anina, str.M.Hammer, nr.2, 2A, identificat în C.F.nr.30025, nr.Cadastral 30025, având o suprafață 
totală de 1.135 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

13. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Anina a suprafeței de 
teren de 250 mp din intravilanul oraşului Anina, situat în str.Victoriei, nr.10A, identificat în C.F.nr.31467, 
nr.Cadastral 31467, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de apartamentare a imobilului 
identificat cu nr. Cadastral 31487– C2, înscris în C.F. 31487 Anina, situat în oraș Anina, strada Brădet, nr.4;  

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare pentru 
activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în oraşul Anina; 

16. 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 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 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 
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