
 
       

 
       ROMÂNIA                                                                                                              AVIZAT, 
       JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN                                                                       SECRETAR 
       ORAȘUL ANINA                                                                                      jr.IZVERNARI IRINA 

 PRIMAR   
 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa ordinară 

din data de 25.05.2018, ora 12,00 
 
 

         Primarul oraşului Anina. 
         În conformitate cu prevederile art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

D I S P U N E: 
 

        Art.1.  Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Anina, din data de 25.05.2018, ora 
12,00, care va avea loc la sediul  PRIMĂRIEI ORAȘULUI  ANINA, cu următoarea ordine de zi: 
 
 
      1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a orașului 
Anina pe anul 2018; 
      2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei lucrărilor din Planul de investiții pentru anul 2018  al 
S.C.AQUACARAȘ S.A. pe active concesionate finanțate din fondul I.I.D; 

   3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR 
SOCIALE A ORAŞULUI  ANINA 2018-2020; 

   4. Proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de 
urgenţă din bugetul local şi a metodologiei de acordare a acestora în baza Legii  nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificarile şi completarile ulterioare; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare şi autorizare a 
activității de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza orașului Anina; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan cu 
construcții în suprafaţă de 845 mp, situat în oraș Anina, zona Schlucht, cuprins în C.F. nr. 32147, nr. 
Cadastral 32147 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan în 
suprafaţă de 2.000 mp, situat în oraș Anina, zona Canton Marghitaș, cuprins în C.F. nr. 30982, nr. Cadastral 
30982 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea colectării rocilor provenite din denivelările existente în urma 
exploatării șisturilor bituminoase în cariera Ponor - Anina, în vederea concasării și obținerii de piatră 
concasată de către S.C. NICE DAY BLES SRL Reșița, necesară pentru reabilitarea străzilor de pe raza 
orașului Anina; 

9. Diverse. 
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