
  
       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 ordinară 
din data de 12.09.2019, ora 13,00 

 
         Primarul oraşului Anina. 
         În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 

D I S P U N E: 
          Art.1. Se convoacă Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa ordinară din data de 12.09.2019, ora 
13,00, care va avea loc la sediul  CENTRULUI DE AFACERI  ANINA, situat în oraș Anina, strada 
Sf.Varvara, nr.51.  
            Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul: 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor containere de gunoi destinate stocării 
temporare a deșeurilor menajere; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului Centrului de integrare socială a copiilor cu cerințe 
speciale și dificultăți majore de învățare din subordinea Consiliului Local Anina, în subordinea Direcției de 
Asistență Socială a orașului Anina; 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual  de acțiune privind serviciile sociale administrate 
și finanțate  din  bugetul Consiliului Local prin Direcția de Asistență Socială a orașului Anina, pentru anul 2019; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în 
cazurile de violență domestică pe raza localității Anina; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de apartamentare a imobilului 
identificat cu nr. Cadastral 31487 – C2, înscris în C.F. 31487 Anina; 

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Anina, a unui 
teren în suprafață de 166.500 mp, cuprins în C.F.nr.32276, Nr.Cadastral 32276, situat în extravilanul orașului 
Anina, zona Dealu Frumos; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren extravilan, situat în 
zona Dealu Frumos,  în suprafaţă de 166.500 mp, cuprins în C.F.nr. 32276 Anina, nr.Cadastral 32276 
şi a preţului de vânzare al acestuia; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din extravilanul oraşului Anina, situat 
în zona Dealu Frumos,  identificat în C.F.nr.32277 Anina, nr.Cadastral 32277, având o suprafață totală de 92.175 
mp, în trei loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea perimetrului de îngropare a cadavrelor de animale; 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spațiu (fostă Centrală 

Termică), în suprafaţă de 148 mp, situat în orașul Anina, str.M.Sadoveanu, cuprins în CF nr.32170, nr.Cadastral 
32170 – C1 din  domeniul public al oraşului Anina; 

12. 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 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 orașului Anina, prin intermediul Compartimentului de Administrație Publică Locală, va 
asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.                                       
 

      PRIMAR                                                      CONTRASEMNEAZĂ 
ing. ROMÂNU GHEORGHE                              Secretar – jr. IZVERNARI IRINA 
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