
 
  
   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 de îndată din data de  

25.10.2017, ora 14,00 
 
 

 
Primarul oraşului Anina. 

          În conformitate cu prevederile art.39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

                                                  D I S P U N : 
 
        Art.1  Se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local oraş Anina, din data de 25.10.2017,  
ora 14,00, 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 III 2017; 
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe trimestrul IV al 

anului  2017, a  S.C.”ANTREPRIZA ŞTEIER” SRL; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea parametrilor tehnico-economici pentru proiectul 

”Modernizarea infrastructurii de drum pe străzile Cerna, Colonia Roșie, Vasile Alecsandri și Brădet  din 
Anina”; 
    4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea parametrilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale nr.1 Celnic – Anina, județul Caraș - Severin; 
    5. Proiect de hotărâre de revocare a H.C.L.nr.176/25.09.2017 privind selectarea unui furnizor privat 
acreditat de servicii sociale, cod serviciu social  nr. 8730 CR-V-I, persoană juridică fără scop lucrativ pentru 
încheierea unei  „Convenţii de parteneriat” de patru ani , parteneriat între UAT Oraș Anina prin Primăria 
Anina furnizor public acreditat de servicii sociale şi între furnizorul privat selectat acreditat de servicii 
sociale – persoană juridică fără scop lucrativ pentru ca împreună  să asigure funcţionarea în parteneriat a  
Serviciului social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Anina”, cod serviciu social : nr.8730 CR-V-I; 
     6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea de Norme Procedurale Interne  la UAT- Oraş Anina pentru 
organizarea și desfășurarea Procedurilor Simplificate Proprii  de atribuire a contractelor de achiziție 
publică/de selectare a ofertanţilor pentru încheierea convenţiilor de parteneriat; 
     7.   Proiect de hotărâre pentru selectarea prin Procedură Simplificată Proprie a unui partener de drept 
privat-persoană juridică fără scop lucrativ, acreditat, pentru încheierea unei Convenţii de Parteneriat pentru 
administrarea împreună cu UAT – Oraş Anina a  Serviciului social „Cămin pentru Persoane Vârstnice 
Anina”,str Spitalului nr. 2, judeţul Caraş-Severin. 
 
 
 
 
                                                                                        PRIMAR, 
                                                                        ing.ROMÂNU GHEORGHE 
 
ANINA LA: 23.10.2017.                                                                                                                                                                                               
NR. 540. 
 


