
  
        
       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 28.11.2019, ora 13,00 
 
 

          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 28.11.2019, 
ora 13,00, 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 rectificării bugetului administrației publice locale a orașului 
Anina pe anul 2019; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării evenimentului cultural- religios „Dumnezeu ne-a dat 
poruncă, demnitatea s-o păstrăm”, în data de 29.11.2019, la Casa de Cultură Șteierdorf; 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri pentru acordarea de pachete copiilor cu 
ocazia sărbătorilor de Crăciun; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei de închiriere a spaţiului din  incinta 
clădirii „Centrului de Afaceri Anina”, închiriat de  S.C.DALBONERA SRL, pentru perioada noiembrie  
2019 – aprilie 2020; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unor lucrări miniere închise la Puțul I; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea confecționării în regie proprie de module supraterane pentru 

colectarea selectivă a deșeurilor; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării racordurilor de canalizare pe străzile Colonia Roșie, 

Vasile Alecsandri și Cerna de către S.C.Antrepriza Șteier SRL; 
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.113/27.09.2019 privind aprobarea alocării 

unor fonduri din bugetul local pentru efectuarea unor lucrări de reparații canalizare pe strada Vasile 
Alecsandri;   

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării și valorificării unor mijloace fixe, active corporale 
devenite disponibile, aflate în domeniului privat al orașului Anina; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unității individuale situată în oraș 
Anina, str.Brădet, nr.5, jud. Caraș-Severin, Ap.3, în suprafață utilă de 135,21 şi a terenului aferent acesteia, în 
suprafaţă de 224,84 mp, cuprinse în C.F.nr.31479, nr.Cadastral 31479 – C1-U3, către Parohia Ortodoxă 
Anina - Celnic și Brădet, în vederea desfăşurării activităţilor religioase de cult; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei de închiriere a locuinței degradate în 
urma izbucnirii unui incendiu, situată în oraș Anina, str.Aleea Brazilor, bl.C13, ap.6, închiriată domnului 
ZALĂ COSMIN, până la terminarea lucrărilor de reparare, renovare; 

12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Anina, a unui 
teren  cu construcții în suprafaţă de  232 mp, cuprins în C.F. nr. 32287, Nr.Cadastral 32287, situat în oraşul 
Anina, Cartier Breuner, str.Sfânta Varvara, F.N.; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de apartamentare a imobilului 
identificat cu nr. Cadastral 32252– C1, înscris în C.F. nr.32252, situat în oraș Anina, strada Victoriei, nr.8; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan, situat în 
oraș Anina, strada Trandafirilor, F.N., în suprafaţă de 324 mp, cuprins în C.F.nr. 32290 Anina, nr.Cadastral 
32290 şi a preţului de vânzare al acestuia; 
 
 
 



 
 
 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan, situat în 
oraș Anina, strada Mihail Kogălniceanu, nr.12A, în suprafaţă de 988 mp, cuprins în C.F.nr. 30181 Anina, 
nr.Cadastral 30181 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan, situat pe 
strada Dealu Frumos, F.N., în suprafaţă de 40 mp, cuprins în C.F.nr. 32020 Anina, nr.Cadastral 32020 şi a 
preţului de vânzare al acestuia; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului aferent garajului, situat pe strada Miniș, 
F.N., în suprafaţă de 23 mp, cuprins în C.F.nr.30841 Anina, nr.Cadastral 30841; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului cu construcții concesionat, situat în oraș 
Anina, zona Gării, în suprafaţă de 928 mp, cuprins în C.F.nr.32148, nr.Cadastral 32148, către domnul 
ȘTEFAN VIRGIL-NELU; 
       19. Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Anina,  
aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a S.V.S.U. 
Anina;  
       20. Proiect de hotărâre privind acordarea unor compensații bănești personalului Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgență Anina, care desfășoară activități de prevenire a situațiilor de urgență și pentru 
participarea efectivă la intervenții;  

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini proprii  a activității de  dezinsecție, 
dezinfecție și deratizare  a orașului Anina; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea  voucherelor de vacanță 
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Anina, în perioada 2019-2020; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță 
pentru personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială a orașului Anina, în perioada 2019-2020; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță 
pentru personalul din cadrul Serviciului Local de utilități Publice Anina, în perioada 2019-2020; 

25. 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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