
  ROMÂNIA
JUDETUL CARAS – SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBES
      CONSILIUL LOCAL
                                                               H O T Ă R Â R E

         privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei  ordinare a Consiliului Local al municipiului
Caransebeş  din data de 29.07.2016

     Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.07.2016,
       Având în vedere Dispoziţia nr.690/22.07.2016 a Primarului  municipiului  Caransebeş
prin care se propune spre aprobare ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al
municipiului Caransebeş din data de 29.07.2016, cu propunerea de completare cu urmatoarele
proiecte de hotarare :

,,1.  Proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile nr.19595/22.07.2016
formulate impotriva HCL nr.201/24.06.2016.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru
trimestrul al II-lea al anului 2016.

 3.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  contului  de  executie  al  bugetului  de
autofinantate si subventii pentru trimestrul al II-lea al anului 2016.

4.  Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  Anexei  nr.6-  Cheltuieli  eligibile,  la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse
regulate in municipiul Caransebes.

5. Validarea mandatului de consilier local al doamnei Cristescu Codruta-Corina.
6. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei de specialitate nr.3 a

Consiliului Local. '', si cu retragerea proiectului de hotarare de la punctul 14 :
,,Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal  pentru  lucrarea

,,Amenajare iaz piscicol și de agrement prin excavare  agregate minerale” extravilanul satului
Jupa.”

           Văzând prevederile art.39, art.43, art.44 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală cu modificările şi completările ulterioare,

                                                             H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1  . Se aproba ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului
Caransebeş din data de 29.07.2016,  cu propunerea de completare cu urmatoarele proiecte de
hotarare :

,,1.  Proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile nr.19595/22.07.2016
formulate impotriva HCL nr.201/24.06.2016.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru
trimestrul al II-lea al anului 2016.

 3.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  contului  de  executie  al  bugetului  de
autofinantate si subventii pentru trimestrul al II-lea al anului 2016.

4.  Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  Anexei  nr.6-  Cheltuieli  eligibile,  la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse



 regulate in municipiul Caransebes.
5. Validarea mandatului de consilier local al doamnei Cristescu Codruta-Corina.
6. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei de specialitate nr.3 a

Consiliului Local. '', si cu retragerea proiectului de hotarare de la punctul 14 :
,,Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal  pentru  lucrarea

,,Amenajare iaz piscicol și de agrement prin excavare  agregate minerale” extravilanul satului
Jupa.”

Art.2. Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  se  încredinţează  Consiliul  Local  al
municipiului Caransebeş.
          Art.3. Prezenta se comunică conform prevederilor art.  49 alin.(1)  din Legea nr.
215/2001  privind  administraţia  publică  locala,republicata,  cu  modificarile  si  completările
ulterioare, la:

- Instituţia Prefectului judeţului Caraş – Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- Secretarul municipiului Caransebeş;
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.

                                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                      L.S. Consilier Ponetchi Maria
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