





















































































































































































































































































	H.C.L. 1 din 15.01.2020 privind desemnarea presedintelui pentru sedinta ordinara a CLO Oravita
	H.C.L. 2 din 15.01.2020 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. 3 din 15.01.2020 privind modificarea si completare articolului 1 al HCL Oravita Nr. 196 din 23.12.2019
	H.C.L. 4 din 15.01.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al CLO Oravita
	H.C.L. 5 din 15.01.2020 pentru aprobarea regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza orasului Oravita
	H.C.L. 6 din 15.01.2020 privind transferul contractului de concesiune Nr. 3547 din 1992
	H.C.L. 7 din 15.01.2020 privind transferul contractului de concesiune Nr. 4532 din 1995
	H.C.L. 8 din 15.01.2020 privind transferul contractului de concesiune incheiat in anul 1996 de pe numele concesionarului Toma Corneliu Ion pe numele proprietarului constructiei Smetanca Vasile
	H.C.L. 9 din 15.01.2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciului de iluminat public pe raza UAT Oravita
	H.C.L. 10 din 15.01.2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestarea activitatii de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinerea in functie a acestora pe timp de polei si inghet pe raza UAT Oravita
	H.C.L. 11 din 15.01.2020 privind stabilirea masurilor pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol
	H.C.L. 12 din 15.01.2020 privind aprobarea planului urbanistic zonal - Obiectiv Servicii Sala de Evenimente in Extravilanul Orasului Oravita, DN 57 Nr. CAD 33932
	H.C.L. 13 din 15.01.2020 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public
	H.C.L. 14 din 15.01.2020 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a tereneului intravilan inscris in CF 37789 Oravita
	H.C.L. 15 din 15.01.2020 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa a spatiului inscris in CF 332777 Oravita
	H.C.L. 16 din 15.01.2020 privind dezlipirea din imobilul inscris in CF Nr. 31121 Oravita
	H.C.L. 17 din 15.01.2020 privind dezlipirea din imobilul inscris in CF 30771 Oravita
	H.C.L. 19 din 15.01.2020 privind dezlipirea din imobilul inscris in CF 31595
	H.C.L. 20 din 15.01.2020 privind vanzarea catre chiriasul Sarbu Ciprian Andrei a apartamentului inscris in CF 31195
	H.C.L. 21 din 15.01.2020 privind vanzarea catre chiriasul Constantin Ionel a apartamentului inscris in CF 30566
	H.C.L. 22 din 15.01.2020 privind vanzarea catre chiriasul Ciortuz Ionita a apartamentului inscris in CF 30098
	H.C.L. 23 din 15.01.2020 privind vanzarea catre chiriasii Neamt Petru si Neamt Valica Eugenia a cotei de 2 pe 4 din imobilul inscris in CF Nr. 30605
	H.C.L. 24 din 15.01.2020 privind validarea dipoizitiilor Nr 3-4-5 din 09.01.2020

