
Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară din data de
29.07.2016, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei
municipiului  Caransebeş,  str.  Piaţa  Revoluţiei,  nr.  1,  judeţul  Caraş–Severin,  cu  următoarea
ordine de zi:  

 1.  -  Aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţei  ordinare a  Consiliului  Local  al  municipiului
Caransebeş  din data de 29.07.2016.

            2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al municipiului
Caransebeş din data de 15.07.2016.

  3.- Proiect de  hotărâre privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier  
local al domnișoarei Popovici Mihaela Adina Giorgiana și declararea ca vacant a  locului  
ocupat de aceasta în cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebes.

Iniţiator: Comisia de specialitate nr.5
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 4. - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2016.
             Iniţiator: Comisia de specialitate nr.1

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 5.-  Proiect  de  hotărâre  privind transformarea unei  funcții  publice  de  execuție  de  consilier
juridic,I, asistent, la compartimentul juridic și contencios, din cadrul Aparatului de specialitate
al Primarului,în functia publica de consilier juridic, I,  debutant.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

6.-  Proiect  de  hotărâre  privind  transformarea  unei  funcții  publice  de  execuție  de
consilier juridic, I, principal, la compartimentul juridic și contencios, din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului, în functia publica de consilier juridic, I, grad profesional superior.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

7.-  Proiect  de  hotărâre  privind  transformarea  unei  funcții  publice  de  execuție  de
consilier,  I,  principal,  la  compartimentul  monitorizarea  serviciilor  de  utilitate  publica,  din
cadrul  Aparatului  de  specialitate  al  Primarului,  în  functia  publica  de  consilier,  I,  grad
profesional debutant.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 8.- Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unei suprafete de 1030 mp din parcela



nr.cad.39.597  din  CF  39597  Caransebes,  in  suprafata  totala  de  28.264  mp  proprietatea
municipiului  Caransebes,  in  vederea  vanzarii  prin  licitatie  publica  deschisa  cu  strigare,cu
adjudecare la cel mai mare pret obtinut.

 Iniţiator: Comisia de specialitate nr.1
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.-  Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de lucrari nr.533/27.02.2008
pentru  investitia  ,,Realizare  (construire)  Campus  Scolar  la  Liceul  Pedagogic  C.D.Loga  din
municipiul Caransebes- jud.Caras-Severin''.

  Iniţiator: Comisia de specialitate nr.1
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 10.-  Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr.133 din 28.04.2016, cu privire la
aprobarea Planului  de  analiza si  acoperire  a riscurilor  la  nivelul  municipiului  Caransebes,
judetul Caras-Severin.

Iniţiator: Comisia de specialitate nr.1
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11.-  Proiect  de  hotărâre  privind  completarea  Grupului  Local  de  Lucru  privind  
incluziunea minoritatii rome, cu un reprezentant din partea Consiliului Local al municipiului

Caransebes.

Iniţiator: Comisia de specialitate nr.1
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12.-  Proiect  de   hotărâre  privind  modificarea  componentei  Comisiei  de  analiza  a  
solicitarilor  și  intocmirea  listelor  de  propuneri  privind  ordinea  de  prioritate  pentru  
repartizarea locuintelor sociale din patrimoniul municipiului Caransebes, a locuintelor 

destinate  chiriasilor  evacuati  din  casele  nationalizate  și  a  locuintelor  destinate  inchirierii,  
construite prin programul ANL.

 Iniţiator: Comisia de specialitate nr.1
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

13.-   Proiect  de   hotărâre  privind  modificarea  componentei  Comisiei  Tehnice  de  
Urbanism și Amenajarea Teritoriului .

 Iniţiator: Comisia de specialitate nr.2
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.2



14.-   Proiect  de   hotărâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal  pentru  
lucrarea  ,,Amenajare  iaz  piscicol  și  de  agrement  prin  excavare   agregate  minerale”  
extravilanul satului Jupa.

Iniţiator: Comisia de specialitate nr.2
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

15.-  Proiect  de   hotărâre  privind  completarea  HCL nr.222  din  12.07.2016  privind  
numirea  reprezentantilor  municipiului  Caransebes  în  Adunarea  Generala  a  Asociatilor  la  
SC POL-COM  CARANSEBES SRL, cu doi reprezentanti din partea Consiliului Local.

Iniţiator: Comisia de specialitate nr.3
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

16.-  Proiect  de   hotărâre  privind  completarea  HCL nr.223  din  12.07.2016  privind  
numirea  reprezentantilor  municipiului  Caransebes  în  Adunarea  Generala  a  Asociatilor  la  
SC GUGULANIA LAND SRL, cu un reprezentant din partea Consiliului Local.

Iniţiator: Comisia de specialitate nr.3
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

17.-  Proiect  de   hotărâre  privind  completarea  HCL nr.221  din  12.07.2016  pentru  
numirea  reprezentantilor  municipiului  Caransebes  în  Adunarea  Generala  a  Asociatilor  la  
SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE  SRL, cu doi reprezentanti din partea Consiliului

 Local.

Iniţiator: Comisia de specialitate nr.3
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

18.-  Proiect  de   hotărâre  privind  completarea  HCL nr.220  din  12.07.2016  privind  
numirea  reprezentantilor  municipiului  Caransebes  în  Adunarea  Generala  a  Asociatilor  la  
SC TRANSAL URBIS SRL, cu doi reprezentanti din partea Consiliului Local.

Iniţiator: Comisia de specialitate nr.3
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

19.-  Proiect  de  hotărâre privind completarea HCL nr.228 din 12.07.2016 privind  
componenta  consiliilor  de  administratie  ale  unitatile  de  învățământ  din  municipiului  
Caransebes, cu un reprezentant din partea Consiliului Local.

Iniţiator: Comisia de specialitate nr.4
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.4



20.-Proiect de hotărâre privind respingerea plangerii prealabile nr.18647/12.07.2016  
formulata  de  domnul  Cornea  Stelian  și  mentinerea  ca  temeinică  și  legala  a  HCL  
nr.198/24.06.2016.

Iniţiator: Comisia de specialitate nr.5
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

21.- Proiect de hotarare privind numirea a doi consilieri locali în vederea participării 
la Adunarea sătească pentru alegerea delegatului sătesc al satului Jupa.

Iniţiator: Comisia de specialitate nr.5
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.5 

22.- Proiectul de hotărâre privind atestarea domnului Preda Afilon Marius, in calitate 
de administrator de imobile.

Iniţiator: Comisia de specialitate nr.5
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.5 

23.- Intrebari.Interpelari
24.- Diverse


