
 
ROMÂNIA                                                                                                   
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN                                                                    
ORAŞUL ANINA                                                                                  
PRIMAR    

 
D I S P O Z I Ţ I E  

               privind convocarea  Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa ordinară din data de      
10.11.2020, ora 1300 

 
          Primarul oraşului Anina. 

Având în vedere Ordinul nr.503/02.11.2020, emis de Prefectul județului Caraș-Severin, privind 
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al orașului Anina, județul 
Caraș-Severin. 

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. 

Văzând O.U.G. nr.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și de 
depunere a jurământului de către autoritățile administrației publice locale. 
          În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), lit.a), art. 134, alin.1, lit.a), alin.2, alin.5, alin.7, 
art.135, art.155, alin.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, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 

                                                                   D I S P U N: 
 

Art.1. Se convoacă Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa ordinară din data de 
10.11.2020, ora 13 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 alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului 
Local al orașului Anina din lunile: Noiembrie, Decembrie 2020 și Ianuarie 2021; 

2. Depunerea jurământului membrului supleant (PNL) domnul Petru AMARIE, consilier local 
validat prin Încheierea civilă nr.860/28.10.2020, de către Judecătoria Oravița; 

3. Depunerea jurământului domnului Gheorghe – Daniel MICICOI,  consilier local validat 
prin Încheierea civilă nr.793/15.10.2020, de către Judecătoria Oravița; 

4. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local oraş 
Anina, judeţul Caraş-Severin, pe domenii de activitate. 
       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 conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali 
au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.  
       Art.4. Secretarul general al orașului Anina, prin intermediul Compartimentului de Administrație 
Publică Locală, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.   
.   

           PRIMAR                                                   Contrasemnează pentru legalitate 
              ing. Gheorghe ROMÂNU                                                p. Secretar general  

                                                                              jr. Flavia-Roxana NEACȘU 
 
 
ANINA: 04.11.2020 
NR. 419 
 


