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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 30.08.2018, 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 30.08.2018, 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 de revocare a H.C.L.nr. 84 / 28.06.2018 privind aprobarea nivelului redevenței 
pentru perioada 2018 - 2022, aferentă serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziție gratuită în cadrul CENTRULUI DE 
AFACERI ANINA, a unui spațiu pentru sediul social al „ASOCIAȚIEI COMUNITATEA BĂNĂȚEANĂ 
STEIERDORF – OAMENI ȘI DREPTURI” (conf.dovada disponibilității denumirii nr.169125 din 
04.07.20180) ce a fost 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; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tăierii cantităţii de 500 m.c. material lemnos din „TRUPUL DE 
PĂŞUNE VALEA BIDO”, în vederea asigurării cantităţii de lemn de foc pentru iarnă necesară Primăriei şi 
instituţiilor subordonate acesteia de pe raza oraşului Anina;  

5. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de Asociere în Participațiune nr.I/123/02.09.2015 
încheiat între Consiliul Local oraș Anina și S.C. Franlav Rave SRL; 
        6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general recalculat la 24.08.2018 pentru proiectul 
„Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Celnic – Anina, jud. Caraș – Severin"; 
        7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general recalculat la 24.08.2018 pentru proiectul 
„Modernizarea infrastructurii de drum pentru străzile Cerna, Colonia Roșie, Vasile Alecsandri, Bufenilor și 
Brădet în Anina”; 
        8. Proiect de hotărâre privind pregătirea documentaţiei tehnico - economice pentru reabilitarea unor 
străzi din Anina în vederea depunerii cererii de finanţare la MDRAP; 
        9. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității și necesității  demarării procedurilor legale de 
declarare a  orașului Anina ca stațiune turistică și ulterior accesarea de fonduri europene nerambursabile pe 
axele de turism inclusiv la Bruxelles;   
       10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii pentru elaborarea 
documentaţiei privind declararea orașului Anina ca stațiune turistică; 

11.  Diverse. 
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