
  
       ROMÂNIA                                                                                                              AVIZAT, 
       JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN                                                                       SECRETAR 
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 PRIMAR  
D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa ordinară 
din data de 27.06.2019, 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 27.06.2019, 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 2019; 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale  
și a altor taxe asimilate acestora, a amenzilor, pentru anul  fiscal 2020; 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale ce se vor aplica în anul fiscal 2020; 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor minime de bază lunare, pe zone tarifare, necesare 

calculului contravalorii chiriei pentru imobile din domeniul public şi privat al oraşului Anina pe anul 2020; 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă pe anul 2020; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan în suprafaţă 

de 1.366 mp, situat în oraș Anina, str.Cloșca, cuprins în C.F.nr. 32222, nr.cadastral 32222  şi a preţului de 
vânzare al acestuia; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan în suprafaţă 
de 115 mp, situat în oraș Anina, str.Teilor, cuprins în C.F. nr. 32235 Anina, Nr. cadastral 32235 şi a preţului 
de vânzare al acestuia; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren extravilan în suprafaţă 
de 3.651 mp, situat în oraș Anina, zona Crivina, cuprins în C.F.nr. 32244, nr.Cadastral 32244 şi a preţului de 
vânzare al acestuia; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului concesionat în favoarea proprietarului 
construcției edificate -  KNOBLOCH ANTON, în suprafaţă de 34 mp, situat în intravilanul oraşului 
Anina, str.Cloșca, cuprins în C.F.nr. 32223, nr.cadastral 32223 şi a preţului de vânzare al acestuia; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii dreptului de folosință a terenului din CF nr.2540, 
nr.top.1163/53/23/8/b/2/b/1/16, în suprafață de 576 mp, înscris în favoarea numiților Cernău Victor și soția 
Cernău Elena atribuit prin Deciziunea de atribuire nr.1030/05.10.1959 a Consiliul Executiv al Sfatului 
popular al orașului Anina – încheierea de Cf nr.482/06.10.1959; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea tăierii cantităţii de 500 m.c. material lemnos din „TRUPUL DE 
PĂŞUNE VALEA BIDO”, în vederea asigurării cantităţii de lemn de foc pentru iarnă necesară Primăriei şi 
instituţiilor subordonate acesteia de pe raza oraşului Anina;    

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcţii ale aparatului de 
specialitate ale primarului Oraşului Anina;  

13. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local 
al orașului Anina din lunile: Iulie, August și Septembrie 2019; 

14. Diverse. 
                                                                                            
                                                                                                    PRIMAR 
                                                                                 ing. ROMÂNU GHEORGHE 
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