
  
     
       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  29.05.2020, ora 1200 
 
 

          Primarul oraşului Anina. 
          Având în vedere : 

- Hotărârea nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a 
măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul 
SARS-CoV-2; 
                În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin.1, 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   
29.05.2020, ora 1200, care va avea loc la sediul PRIMĂRIEI ORAȘULUI  ANINA, situat în oraș Anina, 
strada M. 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 2020; 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale 
și a altor taxe asimilate acestora, a amenzilor, pentru anul  fiscal 2021; 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor minime de bază lunare, pe zone tarifare, necesare 
calculului contravalorii chiriei pentru imobile din domeniul public şi privat al oraşului Anina pe anul 2021; 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de Protecție Civilă pe anul fiscal 2021; 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale ce se vor aplica în anul fiscal 2021; 
6. Proiect de hotărâre privind acordarea  mandatului special reprezentantului UAT Oraș Anina în  

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C.AQUACARAȘ S.A în vederea exprimarii votului în ședința din 
data de 02.06.2020, referitor la punctele înscrise pe ordinea de zi a acesteia; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de expertiză tehnică pentru 
realizarea lucrărilor de reabilitare la blocul G2, situat pe strada Uzinei, orașul Anina, județul Caraș-Severin; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 
311 mp, situat în oraș Anina, strada Drum Nou, cuprins în C.F. nr. 32333 Anina, nr. cadastral 32333 și 
aprețului de vânzare al acestuia; 

9. Proiect de hotărâre privind reorganizarea și schimbarea denumirii Centrului de Integrare 
Socială a Copiilor cu Cerințe Speciale și Dificultăți Majore de Invățare în Centru de zi ”O șansă 
pentru fiecare copil ” și aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare și Funcționare al acestuia; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului total al lucrărilor de amenajare a terenului și 
construcției privind obiectivul ”Capelă Mortuară” situat lângă Cimitirul Sigismund din orașul Anina; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unei coli în Cartea Funciară nr. 31002   Anina, 
domeniu privat al Statului Român,  pentru  apartamentul nr. 2  din blocul  P5, situat în oraș Anina, strada 
Oraș Nou, județul Caraș-Severin; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unei coli în Cartea Funciară nr. 30253  Anina, 
domeniu privat al Statului Român, pentru apartamentul nr. 1 din blocul  C14, situat în Oraș Anina, Aleea 
Brazilor, județul Caraș-Severin; 

13. 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 general al 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 general al orașului Anina, prin intermediul Compartimentului de Administrație 
Publică Locală, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.   
        

    PRIMAR                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                ing. ROMÂNU GHEORGHE                                              p. Secretar general  

                                                                                     jr. NEACȘU FLAVIA-ROXANA 
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NR. 4.711  / 22.05.2020                                                                                 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 ordinară din data de 29.05.2020, ora 1200 

 
            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, 

Propun emiterea unei dispoziţii privind convocarea Consiliului Local al orașului Anina în şedinţă 
ordinară în data de 29.05.2020, ora 12,00 cu următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a orașului 
Anina pe anul 2020; 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a 
altor taxe asimilate acestora, a amenzilor, pentru anul  fiscal 2021; 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor minime de bază lunare, pe zone tarifare, necesare 
calculului contravalorii chiriei pentru imobile din domeniul public şi privat al oraşului Anina pe anul 
2021; 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de Protecție Civilă pe anul fiscal 2021; 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale ce se vor aplica în anul fiscal 2021; 
6. Proiect de hotărâre privind acordarea  mandatului special reprezentantului UAT Oraș Anina în  
Adunarea Generală a Acționarilor a S.C.AQUACARAȘ S.A în vederea exprimarii votului în ședința din 
data de 02.06.2020, referitor la punctele înscrise pe ordinea de zi a acesteia; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de expertiză tehnică pentru realizarea 
lucrărilor de reabilitare la blocul G2, situat pe strada Uzinei, orașul Anina, județul Caraș-Severin; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 311 
mp, situat în oraș Anina, strada Drum Nou, cuprins în C.F. nr. 32333 Anina, nr. cadastral 32333 și 
aprețului de vânzare al acestuia; 
9. Proiect de hotărâre privind reorganizarea și schimbarea denumirii Centrului de Integrare Socială a 
Copiilor cu Cerințe Speciale și Dificultăți Majore de Invățare în Centru de zi ”O șansă pentru 
fiecare copil ” și aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare și Funcționare al acestuia; 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului total al lucrărilor de amenajare a terenului și 
construcției privind obiectivul ”Capelă Mortuară” situat lângă Cimitirul Sigismund din orașul Anina; 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unei coli în Cartea Funciară nr. 31002   Anina, 
domeniu privat al Statului Român,  pentru  apartamentul nr. 2  din blocul  P5, situat în oraș Anina, strada 
Oraș Nou, județul Caraș-Severin; 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unei coli în Cartea Funciară nr. 30253  Anina, 
domeniu privat al Statului Român, pentru apartamentul nr. 1 din blocul  C14, situat în Oraș Anina, Aleea 
Brazilor, județul Caraș-Severin; 
13. Diverse. 

 
                                                                                                                    Întocmit  
                                                                                                p. Secretar general 
                                                                                      jr. NEACȘU FLAVIA-ROXANA 
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