
 
     

       ROMÂNIA                                                                                                              AVIZAT, 
       JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN                                                                       SECRETAR 
       ORAȘUL 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 19.12.2018, ora 13,00 
 
 

 
         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 19.12.2018, ora 
13,00, care va avea loc la sediul  PRIMĂRIEI ORAȘULUI  ANINA, cu următoarea ordine de zi: 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a orașului 
Anina pe anul 2018; 

2. Proiect de hotărâre privind instituirea de taxe speciale pentru activitățile de cercetare și căutare a 
documentelor din arhivă, create şi deţinute de Consiliul local al orașului Anina şi Primăria orașului Anina, 
pentru eliberarea de copii de pe acestea, eliberarea de adeverințe, la cererea persoanelor fizice sau juridice; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării creanțelor fiscale ale unor persoane fizice la Serviciul 
Local de Utilități Publice Anina; 

4. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil, situat în oraş Anina, strada 
Victoriei, nr.12, județul Caraş-Severin, înscris în C.F.nr.3403 Şteierdorf, nr.top.323/a; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită a unei părți din 
imobilul „Căminul pentru Persoane Vârstnice Anina„ din domeniul public al orașului Anina, în vederea 
înființării legale de către Fundația  Humanitas Pro Deo, cu sediul în orașul Oțelul Roșu, str.Gării, nr.66-68, 
organizație non – guvernamentală cu activități în domeniul asistenței sociale, a unui serviciu public în 
beneficiul persoanelor vârstnice; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 113 
mp, situat în intravilanul oraşului Anina, str. Sfînta Varvara, cuprins în C.F. nr. 31559, nr.Cadastral 31559 şi 
a preţului de vânzare al acestuia; 

7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al 
orașului Anina din lunile: Ianuarie, Februarie și Martie 2019; 

8. Diverse. 
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