

































































































































































































































































	H.C.L 39 din 12.02.2019 privind aprobarea folosirii excedentului anilor precedenti sursa de finantare A in suma de 275,570,82 lei
	H.C.L. 9 din 12.02.2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune Nr. 10994 din 03.12.2001
	H.C.L. 10 din 12.09.2019 privind transferul contractului de concesiune de pe numele concesionarului Doga Ion pe numele proprietarului constructiei Butul Sasa Marianovici
	H.C.L. 11 din 12.02.2019 privind denuntarea unilaterala a contractelor de concesiune incheiate de catre UAT Oravita avand ca obiect suprafete de pasune inscrise in domeniul public al UAT Oravita
	H.C.L. 12 din 12.02.2019 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitatie publica a pasunilor apartinand domeniului public al UAT Oravita
	H.C.L. 13 din 12.02.2019 privind concesionarea suprafetei de 1150,30 h pajisti naturale aflate in domeniul public al orasului Oravita
	H.C.L. 15 din 12.02.2019 privind desemnarea reprezentantilor CLO in componenta comisiei de evaluare a ofertelor depuse de catre ofertanti pentru concesionarea pasunilo aflate pe domeniul public Oravita
	H.C.L. 16 din 12.02.2019 privind aprobarea strategiei de achizitii publice si a programului anual de achizitii pentru anul 2019 la BGC Oravita
	H.C.L. 17 din 12.02.2019 privind vanzarea catre chiriasul Branda Remus Favius a apartamentului inscris in CF Nr 32998-C1-U41 Oravita
	H.C.L. 18 din 12.092019 privind vanzarea catre chiriasul Dosa Mihai Adrian a apartamentului inscris in CF Nr. 30599 Oravita
	H.C.L. 19 din 12.02.2019 privind vanzarea catre chiriasul Radu Ciprian si Radu Claudia al apatamentului inscris in CF 30319 Oravita
	H.C.L. 20 din 12.02.2019 privind vanzarea catre chiriasul Ivorciuc Gheorghe a apartamentului inscris in CF 30032 Oravita
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	H.C.L. 23 din 12.02.2019 privind vanzarea catre chiriasul Peta Nicolae si sotia Peta Elisabeta a apartamentului inscris in CF 36150 Oravita
	H.C.L. 24 din 12.02.2019 privind vanzarea catre chiriasul Glavan Vasile si sotia Glavan Gratiela a apartamentului inscris in CF 30141 Oravita
	H.C.L. 25 din 12.02.2019 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a terenului intravilan inscris in CF Nr 30751 Oravita
	H.C.L. 26 din 12.02.2019 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a terenului intravilan inscris in CF Nr. 36852 Oravita
	H.C.L. 27 din 12.02.2019 privind darea in administrare a cotei de teren de 636mp aferent imobilului inscris in CF 32697
	H.C.L. 28 din 12.02.2019 privind vanzarea prin licitatia publica deschisa a terenului intravilan inscris in CF Nr 37251 Oravita
	H.C.L. 29 din 12.02.2019 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a terenului intravilan inscris in CF Nr. 37250 Oravita
	H.C.L. 30 din 12.02.2019 privind transferul contractului de concesiune de pe numele concesionarului Nedelcu Marius Cristian pe numele proprietarului constructiei Frumosu Dorina Camelia
	H.C.L. 31 din 12.02.2019 privind transferul contractului de concesiune de pe numele concesionarului Tudor Alexandru pe numele proprietarului constructiei Painca Janina Vasilica
	H.C.L. 32 din 12.02.2019 privind transferul contractului de concesiune de pe numele concesionarului Stanec Petru pe numele proprietarului constructiei Blidariu Marius
	H.C.L. 33 din 12.02.2019 privind stabilirea plafonului aferent obligatiilor de plata restante ale contribuabililor bugetului local al orasului Oravita
	H.C.L. 34 din 12.02.2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social acordat in baza legii 416 din 2001
	H.C.L. 35 din 12.02.2019 privind aprobarea strategiei de achizitii publice si a planului de achizitii al Serviciului Public de Asistenta Sociala Oravita pe anul 2019
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