
 
       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 26.04.2018, 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 26.04.2018, ora 13,00, 
care va avea loc la sediul  PRIMĂRIEI ORAȘULUI  ANINA, cu următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul I, 2018; 
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 la S.C. 

Antrepriza Steier S.R.L.- întreprindere publică, sub autoritatea UAT Oraş Anina  ca asociat unic prin Consiliul 
Local Anina; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de Funcţii ale întreprinderii 
publice - S.C. ANTREPRIZA STEIER   S.R.L.Anina;  

4. Proiect de hotărâre privind modalitatea şi procedura de concesionare prin atribuire directă către S.C. 
Antrepriza Steier S.R.L. (conform art. 59 , aliniatul (1) din O.U.G.  nr. 54 din 28 iunie 2006 actualizată privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică) a unui imobil – teren neproductiv din 
domeniul public al oraşului Anina, în suprafaţă de 169.076 mp, imobil sub numele de “Zăcământ calcare – 
Zona Ponor” întabulat în Cartea Funciară nr. 32159 UAT Anina; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării buldozerului marca Fiat , nr inventar 167, 
amortizat complet, prin atribuire directă la S.C. Antrepriza Steier S.R.L.- întreprindere publică în calitate de 
concesionar; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii unității administrativ – teritoriale Oraș Anina, într-o 
Asociație de Dezvoltare Intercomunitară al cărui scop îl reprezintă furnizarea, susținerea financiară și 
dezvoltarea în comun a serviciilor sociale pe raza județului Caraș-Severin; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 11.395 mp, 
situat în oraş Anina,  strada Mihail Sadoveanu, F.N. cuprins în C.F.nr.32085, nr.Cadastral 32085, către 
ASOCIAȚIA ADRENALINE (ONG), cu sediul în Timișoara, strada Mangalia, nr.16, jud. Timiș, în 
vederea desfăşurării unor activităţi cu caracter cultural, sportiv și de formare a tineretului; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe din domeniul privat al orașului Anina, 
situată în strada Vulpilor, nr.1, ap.3, jud.Caraș-Severin, cuprinsă în C.F. nr. 30275 – C1 - U2 Anina, 
nr.Cadastral 316-C1-U3 şi aprobarea preţului de vânzare al acesteia, numitului DRĂGUȘANU COSMIN-
IONEL; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui teren, în suprafaţă de 1.179 mp, din CF nr.3 
Şteierdorf, nr.top.1163/53/238/…1/1/a, situat în intravilanul oraşului Anina, Str. Sf.Varvara F.N., în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei hale și a terenului 
aferent din domeniul privat al oraşului Anina, în suprafaţă de 928 mp, situate în oraș Anina, zona Gării, 
cuprinse în C.F.nr.32148, Nr.Cadastral 32148; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1.000 
mp din domeniul public al UAT Oraș Anina, cuprins în CF nr.30273, Nr.Cadastral 30273;  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a autorizațiilor de transport 
în domeniul serviciilor de transport public local efectuate cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării unor Hotărâri ale Consiliului Local oraș Anina; 
14. Diverse. 

                                        PRIMAR 
ANINA LA: 18.04.2018                                          ing.ROMÂNU GHEORGHE 
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