
   
   ROMÂNIA                                                                                                                   AVIZAT, 
   JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN                                                                           S E C R E T A R 
   ORAŞUL ANINA                                                                                           jr. IZVERNARI IRINA 
   PRIMAR 

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

din data de 06 .07.2017, 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 06.07.2017, ora    
13,00, care va avea loc la sediul  CENTRULUI DE AFACERI  ANINA, cu următoarea ordine de zi: 
 
      1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale pe anul 2017; 
      2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018; 
     3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui container pentru carburanți, în vederea 
depozitării motorinei necesare  pentru autovehiculele Primăriei oraşului Anina; 
      4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri din bugetul local pentru efectuarea 
reparațiilor necesare la imobilul ”POLICLINICA ANINA”; 
      5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cărții - Ghidul informativ ”Anina, așezare și istorie”; 
      6. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a unor bunuri în proprietatea UAT Oraș 
Anina; 
      7. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei 
lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice pentru anul 2017 la Căminul pentru persoane vârstnice 
Anina; 
      8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Cantinei de 
Ajutor Social a oraşului Anina; 
      9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Consiliului Local oraş Anina; 
    10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii pentru clubul sportiv de drept 
public ”Clubul  Sportiv  Orășenesc Anina”; 
    11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  NOMENCLATORULUI STRADAL al oraşului Anina; 
    12. Proiect de hotărâre privind prelungirea de la patru luni la şase luni de către Consiliul Local Anina   
a duratei mandatului de administrator provizoriu al domnului IMBREA DUMITRU  la S.C.”ANTREPRIZA 
ŞTEIER” SRL;  
    13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 
563 mp, situat în intravilanul oraşului Anina, Incinta Puțul II, cuprins în C.F. nr. 31914, nr. Cadastral 31914 
şi a preţului de vânzare al acestuia; 
    14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 2.091  
 mp, situat în intravilanul oraşului Anina, Incinta Puțul II, cuprins în C.F. nr. 31994, nr. Cadastral 31994 şi a 
preţului de vânzare al acestuia; 
    15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 453  
mp, situat în intravilanul oraşului Anina, Incinta Puțul II, cuprins în C.F. nr. 31993, nr. Cadastral 31993 şi a 
preţului de vânzare al acestuia; 
     16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil - teren din intravilanul oraşului 
Anina, strada Victoriei, nr.8,  identificat în C.F. nr. 31727, Nr.Cadastral 31727, din domeniul privat al 
oraşului Anina, în suprafaţă totală de 3.325 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 
     17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei pajiști, situată în 
extravilanul orașului Anina, în suprafață de 17.930 mp, cuprinsă în C.F.nr.30851, Nr.cadastral 30851, 
proprietatea publică a Oraşului Anina; 
     18. Diverse. 
                                                                                                                   PRIMAR 
ANINA LA: 30.06.2017                                                          ing.ROMÂNU GHEORGHE 
 


