
 
       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 12.05.2017, ora 12,00 
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 12.05.2017, ora    
12,00, care va avea loc la sediul  PRIMĂRIEI  ORAŞULUI  ANINA, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul I, 2017; 
    2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale pe anul 2017; 
    3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017, 
a  S.C.”ANTREPRIZA ŞTEIER” SRL, ca urmare a reorganizării activității; 
    4. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local oraş Anina, care să 
facă parte din Consiliul de Administraţie al Liceului „Mathias Hammer”Anina, în anul şcolar 2017 - 2018; 
    5. Proiect de hotărâre privind aprobarea CODULUI  DE  CONTROL INTERN/MANAGERIAL al UAT 
oraș Anina; 
    6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de Funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului Oraşului Anina; 
    7. Proiect de hotărâre de revocare a H.C.L.nr.72/28.03.2017 privind aprobarea concesionării prin licitaţie 
publică a unui teren din domeniul public al oraşului Anina, în suprafaţă de 4.642 mp, situat în zona Colonia 
Crivina, cuprins în C.F.nr.3440, Nr.Cadastral 267, nr.top.895/a/134/1/255/a/8/a/1/b/a/1/a/1/a/1/1/b/2/1/1/d/1, 
în vederea amenajării unei platforme de prelucrare mecanică şi obţinere a compostului din deşeurile 
menajere ( staţie de compost ); 
    8. Proiect de hotărâre de revocare a H.C.L.nr.82/28.03.2017 privind trecerea din domeniul public în 
domeniul privat al oraşului Anina, a unui teren în suprafaţă de  600 mp, cuprins în C.F. nr. 3509 Şteierdorf, 
nr.top.895/a/134/1/255/a/8/a/1/b/a/1/a/1/a/1/1/b/2/1/1/d/5/1/6/d, situat în oraşul Anina, Colonia Crivina; 
     9.  Proiect de hotărâre de revocare a H.C.L.nr.48/23.02.2017 privind aprobarea iniţierii procedurii de 
închiriere prin licitaţie publică a unor fâneţe proprietatea publică a Oraşului Anina; 
     10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor fâneţe proprietatea 
publică a Oraşului Anina; 
     11. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de acordare a scutirii de la plata dobânzilor, 
penalităţilor şi majorărilor de întârziere pentru persoanele fizice care achită integral debitele principale 
restante, inclusiv amenzi contravenţionale, existente în sold, până la data de 30.06.2017; 
     12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 
1.017 mp, situat în intravilanul oraşului Anina, Oraș Nou, cuprins în C.F. nr. 31004, nr. Cadastral 31004 şi a 
preţului de vânzare al acestuia; 
     13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina, în 
suprafață de 72 mp, situat în orașul Anina, strada Colonia Roșie, F.N. identificat în C.F.nr.31988, 
nr.Cadastral 31988, având o suprafață totală de 601 mp, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 
     14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina, în 
suprafață de 330 mp, situat în Incinta Puțul II, strada Libertății, identificat în C.F.nr.31915, nr.Cadastral 
31915, având o suprafață totală de 6.462 mp, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 
     15 . Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a prevederilor 
H.C.L. nr. 87/12.04.2017, în vederea reorganizării Căminului pentru Persoane Vârstnice Anina;  
     16 . Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice; 
     17 . Proiect de hotărâre privind înființarea clubului sportiv de drept public ”Club Sportiv Anina”; 
     18.  Diverse. 
                                                                                           PRIMAR, 
                                                                        ing.ROMÂNU GHEORGHE 
ANINA LA: 08 .05.2017. 
NR. 235. 



 
 
 
 
 


