
  
    
     
       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 13.02.2020, ora 14,00 
 
 

          Primarul oraşului Anina. 
          În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), 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 extraordinară din data de 
13.02.2020, 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 încheierii unui Act Adițional la Contractul de ipotecă 
nr.3.145/31.08.2018, cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin, asupra unor bunuri 
imobile ale orașului Anina, în vederea garantării obligațiilor fiscale ale S.C.ANTREPRIZA ȘTEIER SRL;  

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea elaborării studiului hidrologic privind dimensionarea zonelor de 
protecție sanitară și a perimetrelor de protecție hidro-geologică, conform H.G.nr. 930/2005 și a Ordinului 
Ministerului  Mediului și Pădurilor nr.1278/2011 aferente surselor care asigură alimentarea cu apă a 
localității Anina; 

3. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității U.A.T. Oraș Anina, a organizării și derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a 
contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente 
Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023. 
 
       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 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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ANINA: 10.02.2020 
NR. 45 
 
 


