
   
            ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

                PROCES VERBAL

  Încheiat astăzi, 26 septembrie 2017, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al
municipiului Caransebeş convocata prin Dispoziţia nr.944/20.09.2017 a Primarului municipiului
Caransebeş,  prin  care  se  propune  ordinea  de  zi  a  şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local  al
municipiului Caransebeş din data de  26.09.2017.

 În  conformitate  cu  dispoziţiile  art.39  alin.(1)  si  (3)  din  Legea  nr.  215/2001  privind
administraţia  publică  locală,  convocarea  Consiliului  Local  s-a  făcut  în  scris,  prin  grija
Secretarului  municipiului  Caransebeş,  precizându-se  data,  ora,  locul  desfăşurării  şedinţei  şi
ordinea de zi a acesteia 

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin
mass-media  locală  şi  prin  afişare  la  sediul  Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş  si
tinand cont de prevederile  art.42, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală cu modificarile și completarile ulterioare:

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 şi ale Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, la începutul şedinţei s-a făcut apelul
nominal al consilierilor prezenţi la şedinţă. Sunt prezenti  toți cei 19 consilieri locali.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebeş, domnul Felix-Cosmin Borcean,
Viceprimarul municipiului Caransebes, domnul Marius Adrian Isac  si Secretarul municipiului
Caransebeş, doamna Ana Bratu. De asemenea, sunt prezenţi şefii serviciilor şi compartimentelor
de  specialitate  din  cadrul  Aparatului  propriu  al  Primarului  şi  reprezentanţi  ai  mass-media
locală.

        Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.
Secretarul municipiului  Caransebes   constată că sunt îndeplinite condiţiile  art.  40 din

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, şedinţa Consiliului Local fiind legal
constituită. 
         Punctul 1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului
Caransebeş  din data de 26.09.2017.

            Dl Viceprimar propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele  proiecte de hotărâre:Proiect
de  hotărâre  privind  finanțarea  nerambursabilă  de  la  bugetul  local  a  proiectelor  declarate
caștigatoare la procedurile de selecție, conform Legii nr.350/2005, Proiect de hotarare privind
aprobarea documentației tehnico economică pentru investiția ,, Amenajare căi de acces, bază de
agrement  cu  dale  și  realizare  scări  acces  bazin  mic  existent”,  Proiect  de  hotarare  privind
aprobarea  documentației  tehnico  economică  pentru  investiția  ,,  Amenajare  curte  Colegiul
Național C.D. Loga”, Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de inchiriere a utilajelor
de către Serviciul Public ,, Intreținere și Reabilitare”, către  persoanele interesate,   Proiect de
hotarare  privind  completarea  HCL nr.50  /28.02.2017 cu  privire  la  numirea reprezentanților
Consiliului  Local al municipiului  Caransebeș în Consiliile de Administrație ale unităților de
invățământ din municipiul Caransebeș.

            Dl. Dascalu Valentin mentioneaza ca nu este normal sa se completeze  cu 5 proiecte de
hotarare  ordinea de zi.

Se supune la vot ordinea de zi cu completarile aduse și se aproba cu majoritate de voturi
din  cei  prezenti,  cu  15  voturi  pentru  si  4  abtineri  din  partea  domnilor  consilieri  Dascalu
Valentin, Isac Daniel Alexandru, Aninoiu Maria Dianași Ardelean Gavrila.



Punctul  2. -  Aprobarea  procesului–verbal  al  şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local  al
municipiului Caransebeş  din data de 30.08.2017 .

              Se supune la vot  procesul - verbal  și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  
Punctul  3.  -  Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  local  al  municipiului

Caransebes și a listei de investitii, anexa la bugetul local pe anul 2017.
            Dl. Viceprimar propune amendamente referitoare la rectificare bugetului local și anume

198.000  RON  pentru  asistentii  persoanelor  cu  handicap,  692.150  RON  pentru  salariile
profesorilor  iar  pentru  17.000  RON pentru  premiile  familiilor  care  implinesc  50  de  ani  de
căsnicie. 

               Dl. Bogdea Constantin Florin întreabă unde se duc cei 3 miliarde de leivechi.
               Dl. Viceprimar mentioneaza ca este specificat în proiect.
               Dl. Dascalu Valentin precizeaza ca sunt de acord cu toate amendamentele dar cu tot ce se

duce către Strand din bugetul local, grupul PSD nu este de acord.
     Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele aduse și se aproba cu majoritate de
voturi din cei prezenti, cu 10 voturi pentru din partea consilierilor PNL și 9 abtineri din partea
consilierilor PSD.

Punctul  4.-  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  caietului  de  sarcini  pentru
achiziționarea  de  către  S.C.TRANSAL  URBIS  SRL,  a  doua  microbuze  destinate  efectuarii
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, în municipiul Caransebes.
       Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

              Punctul 5. - Proiect de hotărâre privind  organizarea licitatiei publice deschise cu strigare,
cu  adjudecare  la  cel  mai  mare  pret  obtinut,  in  vederea inchirierii  unui  spatiu  comercial  in
suprafata de 18 mp, situat in Piata Gugulanilor din municipiul Caransebes.

 Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.    
             Punctul 6. - Proiect de hotărâre privind   modificarea și completarea HCL nr. 172/28.07.2017

pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de taxare a stationarii și parcarii
în municipiul Caransebes.

         Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
 Punctul  7. - Proiect de hotărâre privind  reglementarea numerotarii Dispensarului Scolar
din incinta Colegiului National ,,Traian Doda'' Caransebes si a Dispensarului Scolar din incinta
Liceului Tehnologic ,,Decebal'' Caransebes. 

            D-na Cristescu Codruța mentioneaza ca la dispensarul de la Liceul Traian Doda veșnic nu
este nimeni. Doamnele doctor nu sunt niciodată acolo iar când avem nevoie trebuie să fie sunate
ca să vină de acasă. Solicita să se faca ceva, pentru ca așa nu se poate continua. Când doamna
Mihaela Munteanu a trebuit sa ia fisele medicale pentru copiii care au plecat la spectacol la
Cluj,  nu a fost nimeni acolo.

           D-na Manuela Dragomir director la Serviciul de Asistenta Sociala precizeaza ca se vor lua
măsurile necesare pentru a se rezolva aceasta situație. Doamna doctor a fost deja avertizată, la
fel și asistenta.             

             Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.   
              Punctul 8. - Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unei suprafete de teren de 638 mp cu

nr.cadastral 39164, identificata în CF nr. 39164 Caransebes și alipirea acesteia cu parcela nr.
cadastral 40725, în suprafata de 595 mp, evidentiata în CF nr. 40725 Caransebes, în vederea
realizării  pe  parcela  obtinuta,  în  suprafața  totala  de  1233  mp,  a  terenului  de  sport
multifunctional din cartierul Balta -Sarata.

               Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.
            Punctul 9. - Proiect de hotărâre privind aprobarea functionarii Serviciului Public de Asistenta

Sociala Caransebes, ca institutie publica de interes local cu personalitate juridica.
               Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.



          Punctul 1 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privind  finanțarea nerambursabilă de la
bugetul  local  a  proiectelor  declarate  caștigatoare  la  procedurile  de  selecție,  conform Legii
nr.350/2005.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba cu majoritate  de voturi din cei prezenti
și o abținere din partea domnului Ardelean Gavrila.

          Punctul 2 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privind  aprobarea documentației tehnico
economică pentru investiția ,, Amenajare căi de acces, bază de agrement cu dale și realizare
scări acces bazin mic existent”.

              Dl. Bogdea Constantin Florin întreabă cât este costul / mp al acestei amenajari?
              Dl. Stefan Gheorghe director SPIR mentioneaza ca un mp de dale costa 23,4 euro/mp.
              Dl. Bogdea Constantin Florin precizeaza ca suma este de 257,62 lei/mp.
              Dl. Stefan Ion Gheorghe director SPIR precizeaza ca în aceasta suma sunt incluse și lucrările

de la bazin.
            Dl. Viceprimar precizeaza ca în deviz sunt și lucrarile de la bazinul mic de aceea și denumirea

de  ,,Amenajare  căi  de  acces,  bază  de  agrement  cu  dale  și  realizare  scări  acces  bazin  mic
existent” .

               Dl. Isac Daniel Alexandru precizeaza ca pe internet costul unui mp de dale este de 16 lei/mp
plus 10 lei mâna de lucru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba  cu  majoritate de voturi din cei prezenti,
10 voturi pentru din partea consilierilor PNL și 9 abtineri din partea consilierilor PSD.

          Punctul 3 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privind  aprobarea documentației tehnico
economică pentru investiția ,, Amenajare curte Colegiul Național C.D. Loga”.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba cu  majoritate de voturi din cei prezenti,
10 voturi pentru din partea consilierilor PNL și 9 abtineri din partea consilierilor PSD.

            Punctul 4 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de inchiriere a
utilajelor de către Serviciul Public ,, Intreținere și Reabilitare”, către  persoanele interesate.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.
            Punctul 5 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privind completarea HCL nr.50/28.02.2017

cu privire la numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Caransebeș în Consiliile
de Administrație ale unităților de invățământ din municipiul Caransebeș.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.
      Punctul 10 .- Intrebari.Interpelari. 

         Dl. Bogdea Constantin Florin mentioneaza ca a văzut în presa ca  se vinde Sala Polivalenta de
sport  din Pipirig, De ce nu facem un proiect  sa o achiziționeze Primaria? La fel  este și cu
blocurile de la Nord, să fie luate și să se facă locuinte pentru cetațeni.

               Dl Primar spune ca s-au făcut negocieri cu SC CAROMET si ca le - am propus o oferta , dar
nu au fost de acord și au hotărât sa scoată sala de sport la licitatie.

               Dl. Bogdea Constantin Florin spune ca ar trebuii chemați la negocieri.
              Dl. Primar mentioneaza ca aceste negocieri au avut loc, noi le-am propus un preț dar nu au

fost  de  acord iar  în  legătura  cu  blocurile  este  greu  de  spus  dacă sa  le  cumpăram sau sa
construim altele noi. Instalatiile sunt vechi, blocurile distruse iar acolo sunt și chiriasi care au
dreptul sa cumpere.

               Dl. Viceprimar precizeaza ca o parte din apartamente sunt vândute.
            Dl. Bogdea Constantin Florin solicita documentele care au stat la baza vânzării terenului

către SC PANGRAM, teren situat in Valea Cenchii. Noi am primit aceste documente si in cazul
domnului Crengan Nicolae și Cazacu Maria unde se specifica ca prețul de vanzare al terenului
este de 22 euro/mp iar vanzarea către SC PANGRAM din câte știm, ar fi fost de 2 euro /mp.



        Dorim de asemenea și Procesul verbal de adjudecare nr. 7323 și nr. 2704 din 17.05.2010 a
doamnei Stepanescu Monica Cristina. Mai dorim la documentele cu Globernica să ne spuneți
care este situația terenului de 12,52 ha, din zona TMD, prin care am înțeles din contract ca s-a
plătit suma de 206.600 mii euro, dar nu s-a încasat TVA-ul. Prețul de vânzare a fost din nou de
1.65 euro/mp, de ce nu luam terenul înapoi și să piardă banii.

             Dl. Ardelean Gavrila   dorește ca domnul Cosmin Ilie care a luat 3 medalii la Campionatul
Mondial  al  Polițiștilor  și  Pompieriilor  din  SUA,  să  fie  declarat  Cetatean  de  Onoare  al
municipiului Caransebes. De asemenea solicita actele privind vanzarea muntelui conform HCL
61 din 26.03.2009.   

                 Punctul 11.- Diverse.         
           I se da cuvântul domnului Benghia care a făcut o solicitare către Primaria municipiului

Caransebes în legătura cu defrisarea drumului de lângă TMD. 
          Dl.Viceprimar spune ca s-a intocmit răspunsul în scris  la solicitare și  ca urmează sa-l

primeasca prin poșta și pentru orice problema îl invita la discuții în cadrul audientelor ce au loc
în fiecare luni la ora 13.00.

               I se da cuvântul domnului Kollar Lajos care este nemultumit de lucrările ce se realizează
prin proiectul pentru reabilitarea retelelor de apa și canalizare din municipiul Caransebes sil
dorește  să  se  modifice  acest  proiect  iar  Primaria  să  intervina  în  cadrul  proiectului  cu alte
lucrări.

                Dl. Viceprimar explica ca nu se poate interveni în cadrul unui proiect care se realizeaza de
către SC AQUACARAS SA și ca trebuie să se realizeze acest proiect pana la final iar ulterior o
să vedem ce lucrări se pot face de către Primărie, în problema ridicată de domnul Kollar.

                  Domnul Isac Marius Adrian multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară
închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică, a început la ora 14.00  şi s-a încheiat la ora
15.00, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.  

                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                           L.S. Consilier  Isac Marius Adrian

                                                                                                                                             
                                                                      

                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI        
                                                                                                        CARANSEBEŞ

     
                                     Ana  Bratu

                                         
                                                    ÎNTOCMIT,  
 
                                                Vetuta Dumbrava 

A.B./. V.D.
Exp.1.


