
 
  
 
 
   ROMÂNIA                                                                                                                   AVIZAT, 
   JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN                                                                           S E C R E T A R 
   ORAŞUL 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 .09.2017, ora  13,00 
 

         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 25.09.2017, ora    
13,00, 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 pe anul 2017; 
      2. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri ale 
Asociației Bike Attack Reșița de  pe raza oraşului Anina, în care aceasta îşi desfăşoară activitatea; 
      3. Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri pentru organizarea evenimentului ”CUPA 
STELELE ANINEI” manifestare cultural-sportivă, ce se va desfăşura la Sala de Sport Anina, în data de 30 
septembrie 2017; 
      4. Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri pentru premierea sportivilor la  karate; 
      5. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local oraş Anina, care să 
facă parte din Consiliul de Administraţie al Liceului „Mathias Hammer”Anina, în anul şcolar 2017 – 2018; 
      6. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local oraş Anina, care să 
facă parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr.1 Celnic - Anina, în anul şcolar 2017 – 
2018; 
      7. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local oraş Anina, care să facă 
parte din Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Educaţie a Școlii Gimnaziale nr.1 Celnic - Anina, 
în anul şcolar 2017-2018; 
      8. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru 
transmiterea unei părți din imobilul 2904, în suprafață de 84.897 mp, din domeniul pubic al  statului şi din 
administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul  public al oraşului Anina şi în administrarea 
Consiliului Local al oraşului Anina; 
      9. Proiect de hotărâre privind aprobarea locațiilor pentru amplasarea recipientelor de colectare selectivă 
a deșeurilor pe raza orașului Anina; 
     10. Proiect de hotărâre privind numirea de către Consiliul Local Anina a domnului CIMPOER  PETRE, 
ca administrator cu mandat de patru ani, la S.C.”ANTREPRIZA  ŞTEIER” SRL; 
     11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului Adiţional nr. 3/2017 de  modificare şi completare a 
Actului Constitutiv al societăţii „Antrepriza Steier” SRL;  
     12. Proiect de hotărâre privind emiterea “Acordului de Numire” de către Consiliul Local Anina-Asociat 
Unic a D-nei COPOCEAN  ELENA-MARIA pentru a exercita controlul financiar preventiv propriu la 
S.C.”ANTREPRIZA  ŞTEIER” SRL; 
     13. Proiect de hotărâre privind selectarea unui furnizor acreditat de servicii sociale, cod serviciu social  
nr. 8730 CR-V-I şi încheierea unei  „Convenţii de parteneriat” de patru ani , parteneriat între UAT Oras 
Anina, între Primăria Anina furnizor public acreditat de servicii sociale şi între furnizorul privat selectat 
acreditat de servicii sociale – persoană juridică fără scop lucrativ pentru ca împreună  să asigure  
 
 



 
 
funcţionarea în parteneriat a  Serviciului social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Anina”, cod serviciu 
social : nr.8730 CR-V-I; 
        14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor terenuri în suprafaţă de 161 mp şi 1.626 
mp, din intravilanul oraşului Anina, str.Libertăţii,  zona Puţul II, identificate în C.F. nr. 31915, din suprafaţa 
totală de  6.462 mp, din domeniul privat al oraşului Anina, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 
        15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu din incinta Pieţei 
Agro  Anina, situat în strada Sfânta Varvara, nr.53, în suprafaţă de 39,37 mp; 
        16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării de cărbune ce va fi exploatat din zona fostei Fabrici 
de Cherestea Anina; 
        17. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile: Octombrie, Noiembrie și 
Decembrie  2017; 
        18. Diverse. 
 
 
 
 
 
                                                                                             PRIMAR 
                                                                           ing.ROMÂNU GHEORGHE 
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