
  
      
 
       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 extraordinară 
din data de 27.09.2019, ora 12,00 

 
         Primarul oraşului Anina. 
         În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), 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 extraordinară din data de 
27.09.2019, ora 12,00, care va avea loc la sediul  CENTRULUI DE AFACERI  ANINA, situat în oraș 
Anina, strada Sf.Varvara, nr.51.  
          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 achiziţionării unei Centrale Termice pentru dotarea Centrului de 
Permanență Anina; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei console de comandă cu ecran tactil color 7, 
la instalația de roentgen RX tip Riviera Blade aflată în domeniul privat al orașului Anina;   

4. Proiect de hotărâre privind RETRAGEREA  ACREDITĂRII   serviciului social cod: nr.8730 CR-V-1 
acordată „Căminului pentru Persoane Vârstnice Anina”, CIF 3228233, respectiv retragerea Licenţei de 
funcţionare  Seria LF  Nr. 0008192 din data de 22.05.2017; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de dare în folosință gratuită a imobilului 
identificat sub numele de  ” Lot 1 ” (compus din construcțiile C1, C3, C4, C5, C6 și C7 și teren de 4302 mp), 
aferent Căminului pentru  persoane vârstnice Anina, către furnizorul privat de servicii sociale reprezentat de 
Fundația Humanitas Pro Deo din Oțelul Roșu, județul Caraș-Severin;  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcţii ale aparatului 
de specialitate al primarului Oraşului Anina; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 
1.814 mp, situat în zona Colonia Crivina, identificat în C.F.nr.30720 Anina, nr. cadastral 280, nr.top.ST 
1001/c Anina; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 
992 mp și a construcției C1, situate în strada Victoriei, nr.12, cuprinse în C.F.nr.30102 Anina, nr.top.323/a 
Steierdorf; 

9. 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.  
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NR. 7.422 / 23.09.2019                                                                                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 extraordinară din data de 27.09.2019, ora 12,00 
 

 
            În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), 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 
extraordinară în data de 27.09.2019, 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 achiziţionării unei Centrale Termice pentru dotarea Centrului de 
Permanență Anina; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei console de comandă cu ecran tactil color 7, 
la instalația de roentgen RX tip Riviera Blade aflată în domeniul privat al orașului Anina;   

4. Proiect de hotărâre privind RETRAGEREA  ACREDITĂRII   serviciului social cod: nr.8730 CR-V-1 
acordată „Căminului pentru Persoane Vârstnice Anina”, CIF 3228233, respectiv retragerea Licenţei de 
funcţionare  Seria LF  Nr. 0008192 din data de 22.05.2017; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de dare în folosință gratuită a imobilului 
identificat sub numele de  ” Lot 1 ” (compus din construcțiile C1, C3, C4, C5, C6 și C7 și teren de 4302 mp), 
aferent Căminului pentru  persoane vârstnice Anina, către furnizorul privat de servicii sociale reprezentat de 
Fundația Humanitas Pro Deo din Oțelul Roșu, județul Caraș-Severin;  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcţii ale aparatului 
de specialitate al primarului Oraşului Anina; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 
1.814 mp, situat în zona Colonia Crivina, identificat în C.F.nr.30720 Anina, nr. cadastral 280, nr.top.ST 
1001/c Anina; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 
992 mp și a construcției C1, situate în strada Victoriei, nr.12, cuprinse în C.F.nr.30102 Anina, nr.top.323/a 
Steierdorf; 

9. Diverse.   
 

 
                                                                                                              Întocmit  
                                                                                                    Secretar  
                                                                                     jr. IZVERNARI IRINA 
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