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       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 27.07.2018, 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 27.07.2018, 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 exercițiului bugetar pe trimestrul II, al 
anului 2018; 

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

3. Proiect de hotărâre privind constituirea ipotecii asupra unor bunuri imobile ( terenuri) aparținând 
domeniului privat al orașului Anina în favoarea ANAF – Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Caraș-Severin, pentru garantarea obligațiilor fiscale ale S.C. ANTREPRIZA STEIER SRL; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de ipotecă asupra unor bunuri ale 
orașului Anina în vederea garantării obligațiilor fiscale ale S.C.ANTREPRIZA ȘTEIER SRL;  

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor  și taxelor locale pentru anul 2019;  
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale ce se vor aplica în anul fiscal 2019; 
7. 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 2019; 
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale destinate finanţării Serviciului Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2019; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei 

lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice pentru anul 2018 la Căminul pentru persoane vârstnice 
Anina; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Direcției de Asistență Socială a orașului Anina, cu 
personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al orașului Anina, aprobarea Organigramei, Statului de 
Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin Act adițional a contractului de concesiune 
nr.4.072/15.06.2018 încheiat între Orașul Anina și Radomir Florentina Carmen; 

12. Diverse. 
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