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D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa extraordinară  
din data de 18.07.2017, ora 14 ,00 

 
 

Primarul oraşului Anina. 
         În conformitate cu prevederile art.39 alin.2 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 extraordinară a Consiliului Local oraş Anina, din data de 18.07.2017, ora    
14 ,00, care va avea loc la sediul  CENTRULUI DE AFACERI  ANINA, cu următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul II, 
2017; 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor gratuităţi şi facilităţi pe transportul public de călători, 
veteranilor de război şi văduvelor de război, persoanelor cu handicap grav şi accentuat, însoţitorilor şi 
asistenţilor personali ai acestora, precum şi unor categorii de pensionari din oraşul Anina; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil - teren din intravilanul oraşului 
Anina, strada Spitalului, nr.2,  identificat în C.F. nr. 31827, Nr.Cadastral 31827, din domeniul public al 
oraşului Anina, în suprafaţă totală de 4.610 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

4. Proiect de hotărâre privind procedura şi graficul de licitație pentru externalizarea prin preluare în 
regim privat a Căminului pentru Persoane Vârstnice Anina împreună cu concesionarea proprietăţii publice 
(clădire, teren şi servitutea de acces) aferente acestor servicii comunitare pentru persoanele vârstnice; 
       5.  Proiect de hotărâre privind modalitatea şi procedura de închiriere de imobile din domeniul public şi 
privat al oraşului Anina cu destinaţia unică de realizare (în condiţiile articolului 7 din Legea  nr. 17 din 6 
martie 2000 republicată, actualizată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice) de Servicii Comunitare 
pentru persoanele vârstnice-fără susţinere financiară de la bugetul local, prin îngrijire temporară sau 
permanentă într-un cămin pentru persoane vârstnice sau îngrijirea în centre de zi sau cluburi pentru vârstnici 
sau case de îngrijire temporară sau apartamente şi locuinţe sociale precum şi altele asemenea; 

6. Proiect de hotărâre privind modalitatea şi procedura de închiriere de imobile din domeniul public şi 
privat al oraşului Anina cu destinaţia unică de realizare (în condiţiile articolului 7 din Legea  nr. 17 din 6 
martie 2000 republicată, actualizată privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice) a unui Cămin pentru 
persoane vârstnice cu activitate fără susţinere financiară de la bugetul local; 

7. Proiect de hotărâre privind întocmirea de către Comitetul de Nominalizare şi Remunerare, în 
conformitate cu sistemul de guvernanţă corporativă, a Raportului de  Oportunitate privind selecţia şi 
întocmirea  listei scurte de până la cinci candidaţi pentru postul de administrator, sau de reînoire a 
mandatului  şi realizarea procedurilor privind numirea finală a unui administrator cu mandat de patru ani la 
societatea ANTREPRIZA  STEIER  S.R.L; 

8. Diverse. 
 
                                                                                           PRIMAR, 
                                                                        ing.ROMÂNU GHEORGHE 
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