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 PRIMAR   
 
 

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

din data de 28.06.2018, 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 28.06.2018, 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 a orașului 
Anina pe anul 2018; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziție gratuită în cadrul CENTRULUI DE 
AFACERI ANINA, a unui spațiu pentru sediul social al „ASOCIAȚIEI” ce urmează a fi înființată în 
cadrul proiectului „Măsuri integrate pentru populația marginalizată cu populație aparținând minorității rome 
din Anina, județul Caraș-Severin”, cod apel: POCU/18/4/1, cod proiect 102040; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire la licitație pentru valorificarea masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publică a UAT Oraș Anina; 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unei taxe de cazare la unitățile de cazare ale UAT Oraș Anina; 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de închiriere temporară a unor spații locative aparținând 

UAT oraș Anina; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului redevenței pentru perioada 2018 - 2022, aferentă 

Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CANTINEI  DE 

AJUTOR  SOCIAL din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Anina; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  CODULUI ETIC al personalului care oferă servicii sociale la 

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Anina; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  CODULUI ETIC al personalului din cadrul Serviciului Public 

de Asistență Socială Anina; 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 3.323 

mp, situat în intravilanul oraşului Anina, str.Libertății, cuprins în C.F.nr. 32110, nr. Cadastral 32110 
şi a preţului de vânzare al acestuia; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 
6.475 mp, situat în intravilanul oraşului Anina – zona Colonia Crivina, cuprins în C.F. nr. 31716, 
nr.Cadastral 278, Top.ST 1001/a şi a preţului de vânzare al acestuia; 

12. Diverse. 
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