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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 31.07.2019, 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 31.07.2019, ora 13,00, 
care va avea loc la sediul  PRIMĂRIEI ORAȘULUI  ANINA, cu următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului GOGA NICOLAE  
OCTAVIAN SORIN membru  pe lista Partidului Social Democrat (PSD); 

2. Proiect de hotărâre  privind modificarea componenţei Consiliului Local al oraşului Anina, judeţul 
Caraş-Severin, ca urmare a validării unui nou consilier local; 

3. Proiect de hotărâre  privind reorganizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local oraş Anina, 
judeţul Caraş-Severin; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul II, al 
anului 2019;                   

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a orașului 
Anina pe anul 2019; 

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri pentru Tabăra de săpături arheologice 
„Ion de la Anina” desfășurată în perioada 15 - 27.07.2019; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui ACORD DE PARTENERIAT între Consiliul 
Local al oraşului Anina şi ASOCIAŢIA “ IL GIOCATTOLO” în vederea înființării unui „Centru de zi” care 
să ofere servicii educaționale pentru copii și pentru tinerii care doresc învățarea unor meserii; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali 
ai persoanelor cu handicap grav în semestrul I al anului 2019, angajaţi ai Primăriei orașului Anina, judeţul 
Caraș-Severin; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI    INTERN AL DIRECȚIEI DE 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ A ORAȘULUI ANINA; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan în suprafaţă 
de 3.633 mp, cuprins în C.F.nr. 31078 Anina, nr.Cadastral 31078 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din H.C.L.nr.117/19.06.2015 privind  aprobarea vânzării 
unei locuinţe din fondul locativ al oraşului Anina, al terenului aferent locuinţei, curtea şi grădina acesteia, în 
suprafaţă de 437 mp, situate în intravilanul oraşului Anina, strada Drum Nou, nr.10, cuprinse în C.F. nr. 
30324 UAT Anina, nr.top.437, din domeniul privat al  oraşului Anina şi  aprobarea preţului de vânzare al 
acestora, numitei HRUZA ROZI; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina, situat 
în Cartier Breuner, str.Sf.Varvara, F.N.,  identificat în C.F.nr.32171, nr.Cadastral 32171 având o suprafață 
totală de 1.179 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina, situat 
în Colonia Crivina,  identificat în C.F.nr.30720 Anina, nr.Cadastral 280, nr.top.ST 1001/c Anina, având o 
suprafață totală de 202.808 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

14. Diverse.                                                                                            
                                                                                                    PRIMAR 
                                                                                 ing. ROMÂNU GHEORGHE 
ANINA: 24.07.2019 
NR. 247 
 


