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D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa ordinară 

din data de 29.03.2019, 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 29.03.2019, ora 12,00, 

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

 

 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  bugetului  administraţiei  publice  locale a oraşului Anina 

pe  anul 2019;  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea recalculării devizului general la 01.03.2019 pentru proiectul 

“Modernizarea infrastructurii de drum pentru străzile Colonia I, Vulturilor și Valea Vulpilor în Anina, 

comuna Anina; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților 

aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor obligații la bugetul local, datorate de 
către contribuabilii persoane juridice ș i persoanele fizice de pe raza administrativ teritorială a orașului 
Anina, pentru anul 2019; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actelor adiţionale la Contractele de închiriere a pajiștilor 

nr.3.107 din 25.04.2014 și nr. 4.160 din 04.06.2014; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin Acte adiţionale a Contractelor de închiriere 

a pajiștilor încheiate cu unii crescători de animale; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L.nr.209/25.11.2016 privind desemnarea unor 

reprezentanţi ai Consiliului Local oraş Anina care să facă parte din Comisia de vânzare, concesionare 

şi închiriere a bunurilor din domeniul public/privat al oraşului Anina; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Manualului de proceduri pentru asistarea la Cantina de Ajutor 

Social - serviciu social prestat de Direcția de Asistență Socială Anina; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe din domeniul privat al orașului Anina, 

situată în strada Miniș, nr.5, jud.Caraș-Severin, cuprinsă în C.F. nr. 32208 Anina, nr.Cadastral 32208 – C1 şi 

aprobarea preţului de vânzare al acesteia, numiților ANUȘCA CONSTANTIN și ANUȘCA MARIA; 

9. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al 

orașului Anina din lunile: Aprilie, Mai și Iunie 2019; 

10.  Diverse. 
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