
       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 extraordinară  

din data de  09.07.2020, ora 14 00 
 
 

          Primarul oraşului Anina. 
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Anina nr.54/26.03.2020 privind completarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Anina, aprobat în anexa nr.1 
la HCL nr.136/29.10.2019. 
          În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit.a), art. 134, alin.1, lit.a), alin.2, alin.5, ali.7, 
art.135, art.155, ali.1, lit. b), coroborat cu alin.3, lit. b), art. 196, alin. (1), lit. b) și art.197, alin.1 ale   
Ordonanței de Urgență. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, modificat și completat, 
 

                                                                   D I S P U N E: 
 

Art.1. Se convoacă Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa extraordinară din data de 
09.07.2020, ora 14 00, care va avea loc la sediul PRIMĂRIEI ORAȘULUI  ANINA, situat în oraș 
Anina, strada Mathias Hammer, nr.2.  
 
         Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării “ Programului privind sprijinirea eficienței 
energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” a orașului Anina, 
derulat de Ministerul Mediului prin Administrația Fondului de Mediu; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță referitoare la 
documentația necesară accesării „Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării 
inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” a orașului Anina. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii pentru un audit energetic, 
studiu luminotehnic, studiu de fezabilitate/DALI pentru “ Programul privind sprijinirea eficienței 
energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” a orașului Anina. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat la 
parterul imobilului, fost sediu al  Trezoreriei Anina, din orașul Anina, strada Oltului, nr.8, județul Caraș-
Severin. 

5. 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.   
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Nr.6.100 / 06.07.2020                                                                                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 extraordinară din data de 09.07.2020, ora 1400 

 
 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Anina nr.54/26.03.2020 privind completarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Anina, aprobat în anexa nr.1 
la HCL nr.136/29.10.2019. 
          În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit.a), art. 134, alin.1, lit.a), alin.2, alin.5, ali.7, 
art.135, art.155, ali.1, lit. b), coroborat cu alin.3, lit. b), art. 196, alin. (1), lit. b) și art.197, alin.1 ale   
Ordonanței de Urgență. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, modificat și completat, 

Propun emiterea unei dispoziţii privind convocarea Consiliului Local al orașului Anina în şedinţă 
extraordinară în data de 09.07.2020, ora 14,00 cu următoarea ordine de zi: 
 
         Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării “ Programului privind sprijinirea eficienței 
energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” a orașului 
Anina, derulat de Ministerul Mediului prin Administrația Fondului de Mediu; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță referitoare la 
documentația necesară accesării „Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării 
inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” a orașului Anina. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii pentru un audit energetic, 
studiu luminotehnic, studiu de fezabilitate/DALI pentru “ Programul privind sprijinirea eficienței 
energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” a orașului Anina. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat la 
parterul imobilului, fost sediu al  Trezoreriei Anina, din orașul Anina, strada Oltului, nr.8, județul Caraș-
Severin. 

5. Diverse. 
                                                                                                                    Întocmit  
                                                                                                p. Secretar general 
                                                                                      jr. NEACȘU FLAVIA-ROXANA 
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