
    ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

       CONSILUL LOCAL 
                    

       DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data
de 30.08.2016

Primarul municipiului Caransebeş,
În temeiul art. 43, alin.  (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                           DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară din
data  de 30.08.2016, 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 30.08.2016.

            2.  -  Aprobarea  procesului–verbal  al  şedinţei  extraordinare   a  Consiliului  Local  al
municipiului Caransebeş din data de 17.08.2016.

3.  -  Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea bugetului  local,  a  bugetului  centralizat  al
institutiilor publice și activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii și a listei
obiectivelor de investitii anexa la buget, pe anul 2016.

             Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

      4.-  Proiect  de  hotărâre privind  transformarea unei  funcții  contractuale  de  bufetier,  I,
principal, la compartimentul Cantina de ajutor social, din cadrul Serviciului Public de Asistenta
Sociala Caransebes, în functia contractuala de consilier, II .

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

5.- Proiect de hotărâre privind  transformarea unui post aferent funcției publice de
consilier,  clasa  I  ,  grad  profesional  debutant  în  functia  publica  de  consilier,  clasa  I,  grad
profesional asistent la compartimentul  Autorizari Control Comercial, din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului.



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

6.- Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale de referent, I
A ,la compartimentul  Cresa , din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala Caransebes, în
functia contractuala de consilier, II .

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

 7.- Proiect de hotărâre privind  organizarea licitatiei publice cu adjudecare la cel mai
mare  pret  obtinut  in  vederea  vanzarii  suprafetei   de  25.000  mp din  zona  TMD proprietatea
orasului Caransebes cu destinatia realizare investitii.

 Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes
                                               Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.-  Proiect  de  hotărâre  privind  dezmembrarea  unei  parcele  de  6  mp din  terenul  cu
nr.cad39709, proprietatea municipiului Caransebes si trecerea din domeniul public în domeniul
privat în vederea vanzarii acesteia cu destinatia construire balcon.

 Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes
                                               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'', pana la data de 30.09.2016.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 10.-   Proiect  de  hotărâre  privind  transmiterea  în  administrarea  Serviciului  Public  de
Intretinere  și  Reabilitare  a  toaletelor  publice  aflate  în  domeniul  public  al  municipiului
Caransebes în  urmatoarele locatii : Parc Dragalina, str. Nicolae Corneanu nr.14, cartier Balta
Sarata, Oraselul Copiilor și Strandul Municipal și aprobarea tarifului de 1 leu/tichet.

Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11.- Proiect de hotărâre privind  schimbarea destinatiei locuintei situata in Caransebes, 
strada Balta Sarata bl.33,sc.B, ap.3 , aflata in proprietatea municipiului Caransebes in locuinta 
cu destinatia locuinta de serviciu pentru cadre medicale sau pentru angajatii  altor servicii  
publice de interes local care nu au avut sau nu au o locuinta prorpietate personala.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1



12.- Proiect de  hotărâre privind  organizarea unei noi selecții  de proiecte ce vor fi  
cuprinse în Programul anual  propriu pentru acordarea de finanțare nerambursabilă de la  
bugetul local pe anul 2016

 Iniţiator:Primarul municipiului Caransebes
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

13.-Prezentarea  procesului  verbal   privind  alegerea  delegatului  sătesc  al  satului  
aparţinător Jupa.

14.- Intrebari.Interpelari

15.- Diverse

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, lin. (e) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare.

                     AVIZAT
                  PRIMAR            SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ
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