
 
  

 
       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 26.01.2018, ora 12,00 

 
 

         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 26.01.2018, ora 12,00, 
care va avea loc la sediul  PRIMĂRIEI ORAȘULUI  ANINA, cu următoarea ordine de zi: 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2017; 
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  utilizării excedentului bugetar la 31.12.2017; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor efectuate în anul 2017 pentru funcționarea 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Anina;  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. „ANTREPRIZA ȘTEIER” 

SRL Anina; 
5. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata dobânzilor, penalităţilor şi majorărilor de 

întârziere pentru persoanele fizice care achită integral în perioada  01.02.2018 - 31.03.2018, debitele 
principale restante, inclusiv amenzi contravenţionale, existente în sold; 

6. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a unui Microbuz marca IVECO,  
tipul 50C13/DAILY;  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat din raza administrativ - teritorială a oraşului Anina, pentru anul şcolar 2018 -  2019; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tăierii cantităţii de 300 m.c. material lemnos din „TRUPUL DE 
PAJIȘTE 13 BRĂDET” – parcela nr.18 D, 19 B, 19 C și 22, în vederea asigurării cantităţii de lemn de foc 
pentru iarnă necesară Primăriei şi instituţiilor subordonate acesteia de pe raza oraşului Anina;     

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, a muncilor 
neremunerate în folosul comunităţii, pe anul 2018; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata chiriilor locuinţelor sociale, pentru familiile 
beneficiare de ajutor social de pe raza oraşului Anina, pe anul 2018; 

11. 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, pe anul 2018; 
         12. Diverse. 
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