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

din data de 29.11.2017, 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 29.11.2017, 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 a orașului 
Anina pe anul 2017; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului investițional de interes public ”Construire 
Capelă Mortuară", lângă Cimitirul Sigismund din orașul Anina;  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri pentru plata indemnizaţiei lunare a 
membrilor care activează în ”Ansamblul de cântece și dansuri populare”din cadrul Casei de Cultură a orașului 
Anina; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii  „ACTULUI  ADIŢIONAL”  NR.5, la Convenţia de 
Parteneriat încheiată între Consiliul Local al oraşului Anina (Nr.6140/22.10.2012) şi Federaţia Caritas a Diecezei 
Timişoara, (Nr.1024/05.10.2012) privind stabilirea condiţiilor şi modalităţilor de finanţare necesare furnizării de 
servicii sociale de interes local, aprobată prin H.C.L.nr.141/27.09.2012, cu modificările ulterioare; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei de închiriere a spaţiului din incinta 
clădirii „Centrului de Afaceri Anina”, închiriat de  BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL „ CAHNIŢĂ 
CORNELIA ELENA”, pentru perioada noiembrie 2017 – martie 2018; 
       6. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidenţele fiscale ale UAT Oraş Anina a unor persoane juridice 
aflate în stare de insolvabilitate; 
       7.  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale ce se vor aplica în anul fiscal 2018; 
       8.  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 2018; 
       9.  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale destinate finanţării Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă pe anul 2018; 
       10. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care 
beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din orașul Anina și aprobarea "Regulamentului de 
stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare"; 
       11. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L.nr.32/11.02.2015 privind aprobarea măsurilor pentru buna 
desfăşurare a activităţii de administrare a domeniului public şi privat de pe raza oraşului Anina, măsurile privind 
asigurarea curăţeniei şi ordinii şi măsurile privind buna desfăşurare a activităţii din pieţele oraşului Anina; 
       12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către orașul Anina, prin Consiliul Local Anina, a dreptului 
de preemţiune la vânzarea imobilului ”Ansamblul urban I” situat în Anina, strada Virgil Birou, nr.33, ap.1, 
județul Caraş-Severin; 
       13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 72 mp, 
situat în orașul Anina, strada Colonia Roșie, F.N. identificat în C.F.nr.32034, nr.Cadastral 32034 şi a 
preţului de vânzare al acestuia; 
       14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului oraşului Anina pe anul 2018; 

  15. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a cotei de ½ din terenul în suprafață de 476,5 
mp, din intravilanul orașului Anina, cuprins în C.F.nr. 30219; 
       16. Diverse. 
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