























































































































































	H.C.L. 76 din 14.05.2019 privind modificarea HCL Nr. 188 din 21.12.2016
	H.C.L. 77 din 14.05.2019 privind aprobarea alocarii sumei de 28000 de lei pentru proiectul Festivalul International de Poezie Caras Severin Portile Poeziei editia a - IX
	H.C.L. 78 din 21.05.2019 privind desemnarea presedintelui pentru sedinta extraordinara a CLO Oravita
	H.C.L. 79 din 21.05.2019 privind aprobarea sumei de 62900 lei in vederea achizitionarii pungilor cadou pentru ziua internationala a copilului
	H.C.L. 80 din 21.05.2019 privind aprobarea sumei de 45000 lei in vederea sustinerii festgivitatilor ocazionate cu prilejul zilei internationale a copilului
	H.C.L. 81 din 30.05.2019 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul UAT Oravita
	H.C.L. 82 din 30.05.2019 privind dezlipirea din imobilul inscris in CF Nr. 1712 a suprafetei de 4553mp pasune aflat in proprietatea orasului Oravita
	H.C.L. 83 din 30.05.2019 privind scaderea din evidenta analitica a creantei fiscale in suma de 1125 lei reprezentand amenda neachitata apartinand defunctului Pirici Nicolae
	H.C.L. 84 din 30.05.2019 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public
	H.C.L. 85 din 30.05.2019 privind transferul contractului de concesiune de pe numele concesionarului Tudor Eugen pe numele proprietarului Korber Daiana Gratiele
	H.C.L. 86 din 30.05.2019 privind aprobarea strategiei de achizitiei publice a orasului Oravita pentru anul 2019
	H.C.L. 87 din 30.05.2019 privind aprobarea contului de executie bugetara a bugetului propriu incheiat la 31.12.2018
	H.C.L. 88 din 30.05.2019 privind aprobarea contului de executie bugetara la ctivitati extrabugetare incheiat la 31.12.2018
	H.C.L. 89 din 30.05.2019 privind aprobarea contului de executie la credite interne la 31 decembrie 2018
	H.C.L. 91 din 30.05.2019 privind rectificarea bugetului la activitati extrabugetare Cap I Venituri Cap. II Cheltuieli
	H.C.L. 92 din 30.05.2019 privind modificarea si completarea actului constitutiv a statutului asociatiei de dezvoltare intercomunitara Valea Carasului - Valea Almajului - Clisura Dunarii
	H.C.L. 93 din 30.05.2019 privint sustinerea festivitatilor Rugii Satului Bradisorul de Jos din data de 16 - 17 iunie 2019
	H.C.L. 94 din 30.05.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de investitii - Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Asezamant Cultural - sat Bradisorul de Jos
	H.C.L. 96 din 30.05.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru soferi, paznici si muncitori calificati din cadrul BGC Oravita
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