
  
     
       ROMÂNIA                                                                                                              
       JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN                                                                       
       ORAȘUL ANINA                                                                                        

 PRIMAR  
 

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

din data de 29.04.2020, ora 14,00 
 
 

          Primarul oraşului Anina. 
          Având în vedere : 

- Decretul Președintelui României nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgență 
pe teritoriul României; 

- adresa nr.3/3395 din 25.03.2020 a Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraș-Severin, înregistrată la 
registratura Oraşului Anina sub nr.3.061/25.03.2020. 

          În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin.1, art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 

                                                                   D I S P U N E: 
 

     Art.1. Se convoacă Consiliului Local al Oraşului Anina, în şedinţa ordinară din data de   
29.04.2020, ora 14,00, care va avea loc la sediul  PRIMĂRIEI ORAȘULUI  ANINA, situat în oraș Anina, 
strada Mathias Hammer, nr.2. Şedinţa de consiliu local se va desfăşura prin mijloace electronice. 
 
         Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul I al 
anului 2020; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului administrației publice locale a orașului 
Anina pe anul 2020; 

3. Proiect de hotărâre privind transformarea funcției publice de execuție, vacantă, de referent din 
cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Anina, aflată în subordinea Consiliului 
Local al Oraşului Anina; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții al Direcției 
de Asistență Socială; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al personalului 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Oraşului Anina; 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea,  
evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-
teritorială a orașului Anina; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al oraşului 
 Anina, a unui teren  în suprafaţă de 3.659 mp, cuprins în C.F. nr. 32309, Nr.Cadastral 32309, situat în 
oraşul Anina, zona Orașul Nou; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul oraşului Anina,  
situat în oraș Anina, str. Pădurii, F.N., identificat în C.F.nr.32317 nr.Cadastral 32317, având o suprafață 
totală de 259 mp, în două loturi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii dreptului de administrare al terenului din CF nr. 
31891, nr.Cadastral 31891, în suprafață de 649 mp, înscris în favoarea Spitalului Orășenesc Anina, atribuit 
prin Act Administrativ nr.94 din 28.04.2016 emis de Consiliul Local Anina (act administrativ 
nr.38/27.04.2011 emis de Consiliul Local Anina; act administrativ nr.3698/19.05.2016 emis de Primăria Oraș 
Anina); 

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în intravilan și extravilan 
 – zona Hildegard”, în suprafaţă de 41.313 mp în intravilan și 132.286 mp în extravilan din CF nr.2242 
Şteierdorf, nr.top.895/a/134…1/f/3/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în favoarea orașului Anina, 
domeniul public conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, pozițiile nr.244 și 245; 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în intravilan și extravilan 
 – zona Hildegard”, în suprafaţă de 12.710 mp în intravilan și 233.176 mp în extravilan din CF nr.2242 
Şteierdorf, nr.top.895/a/134…1/f/3/1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în favoarea orașului Anina, 
domeniul public conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, poziția nr.308; 

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezlipirii obiectivului „Pășune în extravilan – zona Celnic”, 
în suprafaţă de 11.900 mp din CF nr. 3 Şteierdorf, nr.top.1183/33/a/1/a/1/a/2/1/1/5/1, în vederea înscrierii în 
Cartea Funciară în favoarea orașului Anina, domeniul public, conform H.G.nr.532/2002, Anexa nr.4, pozițiția 
nr.351; 

13. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al orașului Anina a  
suprafeței de teren de 345 mp, identificată în C.F. nr.32010, (nr.C.F.vechi 1244 Steierdorf), Nr.top.412, în 
vederea intabulării dreptului de proprietate privată al orașului Anina, în evidențele de Cadastru și publicitate 
imobiliară; 

14. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al orașului Anina a  
suprafeței de teren de 317 mp, identificată în C.F. nr.32011, (nr.C.F.vechi 1244 Steierdorf), Nr.top.413, în 
vederea intabulării dreptului de proprietate privată al orașului Anina, în evidențele de Cadastru și publicitate 
imobiliară; 

15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării directe a terenului aferent imobilului, în suprafață  
de 656 mp, situat în oraș Anina, strada Miniș, nr.4, cuprins în C.F. nr. 32227 Anina, nr. 
top.1163/52/238.../d/3/b/5/a, către domnul ȘTIOBORANU PAUL-MIHĂIȚĂ; 

16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Roiban Gheorghe a locuinței situate în Orașul 
Anina, județul Caraș-Severin, strada Colonia Roșie, nr.8, apartamentul nr. 3, în suprafață de 75,19 mp, 
locuință înscrisă în C.F. nr. 31317-C1-U2 Anina, nr. cadastral Top. 1183/31/b/37...1/1/48/ap.3; 

17. Diverse. 
       Art.2. Materialele prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic și 
pot fi studiate, în format letric, la biroul secretarului general al orașului Anina.  
       Art.3. În preambulul proiectelor de hotărâri, prevăzute la art. 1 sunt indicate Comisiile de specialitate la 
care acestea au fost trimise spre avizare.  
       Art.4. În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au 
posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.  
       Art.5. Secretarul general al orașului Anina, prin intermediul Compartimentului de Administrație Publică 
Locală, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.   
 
 
 
 
        

  PRIMAR                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
ing. ROMÂNU GHEORGHE                              Secretar general – jr. IZVERNARI IRINA 

 
 
 
 

 
 
ANINA: 23.04.2020 
NR. 137 
 
 
 
 
 
 
 
 


	- Decretul Președintelui României nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;

