
                                                                                                   
ROMÂNIA                                                                                                   
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN                                                                    
ORAŞUL ANINA                                                                                  
PRIMAR    

D I S P O Z I Ţ I E  
                              privind convocarea  Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa extraordinară 

din data de 27.09.2022, ora 1400 
 
          Primarul oraşului Anina. 

Având în vedere Ordinul nr.503/02.11.2020, emis de Prefectul județului Caraș-Severin, privind 
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al orașului Anina, județul Caraș-
Severin. 

Ținând cont de Dispoziția primarului orașului Anina nr.153/25.03.2022 privind delegarea  exercitării 
atribuțiilor funcției publice de secretar general al U.A.T. Oraș Anina, d-nei Nițică Marcela, inspector în 
cadrul  S.P.C.L.E.P. Anina, aflat în subordinea Consiliului Local al orașului Anina. 

Văzând referatul d-nei p.secretar general al orașului Anina nr.7.571/23.09.2022, privind emiterea 
unei dispoziții de convocare a  Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa extraordinară. 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.184/19.11.2020 privind aprobarea Regulamentului 
de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Anina. 

      Luând în considerare Ordinul Prefectului Județului Caraș-Severin nr.147/10.05.2021 privind 
încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar al orașului Anina. 
           În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit.(a), art. 134, alin.1, lit.a), alin.2, alin.5, alin.7, 
art.135, art.163, alin.(1), art. 196, alin. (1), lit. b) și art.197, alin.1 ale   Ordonanței de Urgență nr.57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
                                                                             D I S P U N: 

 
Art.1. Se convoacă Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa extraordinară din data de 

27.09.2022, ora 1400, care va avea loc la sediul U.A.T. ORAȘ  ANINA, situat în oraș Anina, strada 
Mathias Hammer, nr.2, județul Caraș-Severin.  

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prevăzut în Anexa, care face parte integranta 
din prezenta dispoziție. 
           Art.3. Materialele prevăzute în Anexă, vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format 
electronic prin e-mail și pot fi studiate, în format letric, la biroul secretarului general al orașului Anina.  

Art.4. Materialele menționate în Anexă se transmit spre avizare:  
 

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al oraşului, servicii şi comerţ; 

II. Comisia pentru amenajarea teritorială şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, 
administraţie publică locală, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură; 

III. Comisia juridică, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţile cetăţeneşti, sport şi agreement. 

Art.5. Comisia de specialitate a Consiliului Local are posibilitatea să formuleze și să depună 
amendamente asupra proiectului de hotărâre.  
           Art.6. Secretarul general al orașului Anina, prin intermediul Compartimentului de Administrație 
Publică Locală, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.   

 
 
 

PRIMAR - Viceprimar cu atribuții de primar 
Daniel – Ion DANU 

 
                                                                                               Contrasemnează pentru legalitate                                                                  

                                                                                           p. Secretar general 
                                                                                             Marcela NIȚICĂ 

ANINA: 23.09.2022 
NR. 370 



 
 
 

Anexă la Dispoziția Nr.370 / 23.09.2022 
 

 
Proiectul ordinii de zi al şedinţei extraordinare din  data de 27.09.2022, este următorul: 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a 
orașului Anina; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale 

și a altor taxe asimilate acestora, a amenzilor, pentru anul  fiscal 2023; 
 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU  
3. 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 
2023; 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU  
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale ce se vor aplica în anul fiscal 2023; 

 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de Protecție Civilă pe anul fiscal 2023; 
 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării creanțelor fiscale ale persoanelor fizice decedate, 

la Serviciul Local de Utilități Publice Anina; 
 

inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU  
7. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a echivalentului în lei, a  unei cantități de 4 

mc lemn de foc, pentru încălzirea locuinței, în perioada de iarnă 2022-2023, doamnei BRAȚAN 
FLOAREA văduvă de veteran de război din orașul Anina, județul Caraș-Severin; 

 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU  

8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea compensării chiriei datorate de către S.C. AMA 
MINODORA SRL, pentru spațiul situat în orașul Anina, strada Sfânta Varvara, nr.51, proprietate private 
a orașul Anina, cu valoarea lucrărilor exterioare efectuate la imobil şi pentru încheierea unui act adiţional 
la contractul de închiriere; 

 
inițiator: p.Primar - Viceprimar cu atribuții de primar – Daniel -Ion DANU  

9. Diverse. 
 

 
 

 
p. PRIMAR - Viceprimar cu atribuții de primar 

Daniel – Ion DANU 
 

 
 
 

                                                                                      Contrasemnează pentru legalitate                                                                  
                                                                                      p. Secretar general 
                                                                                     Marcela NIȚICĂ 

 
 
 

 


