ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 08.05.2019, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului
Caransebeş convocata prin Convocatorul nr. 13922/102 din 03.05.2019 de catre consilierii locali Isac
Marius Adrian, Brancu Ciprian-Lazăr, Pleșa Andra Sabrina, Strejariu Filip Petru, Todorescu Lazar,
Gherman Aurora, Ponetchi Maria, Rafa Vasile Iulian, Craciunescu Emanuela Iconia și Stănescu
Alexandru in conformitate cu prevederile art 39, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin massmedia locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.
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 18 consilieri locali, absentand motivat doamna Bischof
Mariana.
La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, domnul Felix-Cosmin Borcean, si
Secretarul municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu.
De asemenea, sunt prezenţi 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.
Consilierii locali se ridica si se rosteste rugaciunea ,,Tatal Nostru''.
Punctul 1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului
Caransebeş din data de 08.05.2019.
Domnul Viceprimar supune la vot ordinea de zi și se aproba în unanimitate de voturi din cei
prezenti.
Domnul Primar propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare: Proiect de
hotarare privind transformarea unei functii publice de consilier, clasa I, grad profesional principal, la
compartimentul protectia persoanelor varstnice si a persoanelor cu handicap, din cadrul Directiei de
Asistenta Sociala, Proiect de hotarare privind aprobarea lucrarii ,,Desfiintare Corp C6 si amenajare
parcare acoperita", imobil evidentiat in CF nr.39262 Caransebes, in suprafata de 172 mp, avand
destinatia de atelier, Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru
lucrarea ,,Sală de evenimente și împrejmuire teren ”,Calea Timișoarei, nr.1, Caransebes.
Domnul Viceprimar propune supunerea la vot a suplimentarii ordinii de zi cu fiecare proiect in
parte.
Domnul Bogdea Constantin spune ca nu este de acord motivand ca niciodata nu s-a procedat asa.
Domnul Dascalu Valentin solicita sa se procedeze ca si pana acum.
Domnul Viceprimar spune ca dansul a facut o propunere si solicita sa fie supusa la vot asa cum a
propus.
Doamna Secretar mentionează ca se poate supune la vot suplimentarea punct cu punct, nu este nelegal.
Domnul Viceprimar supune la vot completarea ordinii de zi cu Proiectul de hotarare privind
transformarea unei functii publice de consilier, clasa I, grad profesional principal, la compartimentul
protectia persoanelor varstnice si a persoanelor cu handicap, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si
se aproba cu 10 voturi pentru din partea consilierilor PNL, iar grupul consilierilor PSD nu votează.
Domnul Viceprimar supune la vot completarea ordinii de zi cu Proiectul de hotarare privind
aprobarea lucrarii ,,Desfiintare Corp C6 si amenajare parcare acoperita", imobil evidentiat in CF
nr.39262 Caransebes, in suprafata de 172 mp, avand destinatia de atelier si se aproba cu 10 voturi
pentru din partea consilierilor PNL, iar grupul consilierilor PSD nu votează.
Domnul Viceprimar supune la vot completarea ordinii de zi cu Proiectul de hotarare privind
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea ,,Sală de evenimente și împrejmuire teren
”,Calea Timișoarei, nr.1, Caransebes și se respinge cu 10 abtineri din partea consilierilor PNL, iar

grupul PSD nu votează.
Domnul Viceprimar supune la vot ordinea de zi completată cu proiectele a caror suplimentare s-a
aprobat : Proiectul de hotarare privind transformarea unei functii publice de consilier, clasa I, grad
profesional principal, la Compartimentul Protectia persoanelor varstnice si a persoanelor cu handicap,
din cadrul Directiei de Asistenta Sociala și Proiectul de hotarare privind aprobarea lucrarii ,,Desfiintare
Corp C6 si amenajare parcare acoperita", imobil evidentiat in CF nr.39262 Caransebes, in suprafata de
172 mp, avand destinatia de atelier si se aprobă cu 10 voturi pentru din partea consilierilor PNL, iar
grupul consilierilor PSD nu votează.
Punctul 2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului
Caransebeş, din data de 25.04.2019.
Se supune la vot procesul verbal și se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti .
Punctul 3. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.207/08.07.2016 cu modificările și
completările ulterioare, privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
municipiului Caransebes
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi pentru din partea consilierilor
PNL și 8 abțineri din partea consilierilor PSD.
Domnul Viceprimar roagă comisia de specialitate nr.1 să se retragă pentru alegerea
președintelui.
Comisia revine în sala de ședințe. Conform procesului-verbal, Domnul Brancu Ciprian Lazar este
presedinte, iar domnul Dascalu Valentin este secretar. Domnul Brancu precizeaza ca doamna Gherman la propus pe dânsul președinte, iar domnul Ardelean Gavrila l-a propus pe domnul Dascălu, secretar.
Doamna Secretar spune că este secretar la comisie, comisia s-a retras pentru alegerea
președintelui.
Domnul Bogdea spune ca s-a gresit procedura, sa se retraga de pe ordinea de zi.
Doamna secretar spune ca proiectul a fost votat, comisia trebuia sa se retraga sa-si aleaga doar
presedintele.
Domnul Brancu precizeaza ca alegerea presedintelui s-a facut cu trei voturi pentru. Domnul
Dascalu s-a retras și a revenit în sala de sedinta.
Domnul Viceprimar il intreaba pe domnul Dascalu dacă acesta semneaza procesul verbal.
Domnul Dascalu spune ca nu.
Punctul 4. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.197/24.06.2016 cu modificările
ulterioare, privind modificarea componenței comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali ai
Consiliului Local al municipiului Caransebeș
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi pentru din partea consilierilor PNL
și 8 abțineri din partea consilierilor PSD.
Punctul 5. - Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.53/18.03.2019 privind înființarea în
subordinea directă a Primarului a Compartimentului Corp Control Primar în cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului și de înființare a unei funcții contractuale de șef compartiment și a unei func ții
contractuale de consilier juridic IA, în cadrul Compartimentului Corp Control Primar.
Domnul Bogdea spune că raportul nu este vizat de către primar , nu poate viceprimarul să facă și
proiectul și să vizeze si raportul, este total ilegal si solicită retragerea proiectului de pe ordinea de zi.
Domnul Viceprimar spune că nu retrage proiectul.
Domnul Bogdea îi cere domnului Viceprimar să explice cum a putut semna în locul domnului
Primar.
Domnul Viceprimar spune că nu e primul proiect pe care îl semnează pentru Primar.
Domnul Primar precizează că nu este primul proiect, dar dacă vă uitați la data înregistrării din
17.04.2019 nu eram în concediu, iar domnul Viceprimar nu l-a informat despre acest proiect, astfel încât
considear că faptul că a semnat acest raport în numele sau cu ștampila Primar este absolut ilegal, astfel
încât și eu solicit același lucru, să se retraga acest proiect de pe ordinea de zi și să-l rediscutăm cu atât
mai mult cu cât nici raportul nu este complet pentru că la art.36, alin.3, lit.b ,,Consiliul local aprobă, în
condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de
specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea
şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local. Cred că atributul privind organizarea
Aparatului Primarului revine exclusiv Primarului. Orice hotarare care vizeaza modificări ale
organigramei sunt exclusiv atributul primarului, Consiliul Local putând vota sau nu aceste propuneri.
Domnisoara Plesa solicita sa i se arate organigrama unde figureaza aceste functii.

Domnul Primar precizeaza ca aceste functii au fost înființate cu votul consilierilor locali, fiind
funcții contractuale, nu trebuie avizate de către ANFP.
Domnișoara Pleșa întreabă dacă în organigrama actuală există acest compartiment Corp Control
Primar.
Domnul Primar spune că nu exista, dar a fost aprobat intr-o sedinta anterioara.
Domnul Todorecu Lazar intreaba dacă s-a aprobat organigrama.
Domnul Bogdea Constantin spune ca putea sa facă prin HCL. Este un abuz și trebuie făcută
plângere penala.
Domnul Isac Daniel întreabă secretarul dacă este legal sau nu?
Domna Secretar spune ca legalitatea proiectului de revocare și-a asumat-o consilierul juridic
care a semnat referatul și care spune ca totul e legal, să se discute cu Viceprimarul și sefa serviciului
juridic.
Domnul Viceprimar solicita punctul de vedere al sefei Serviciului juridic, domnișoara Carla
Meszaros.
Domnișoara Carla Meszaros întreabă dacă în 17 aprilie domnul Primar era în institutie.
Precizeaza ca, potrivit Legii 215/2001 poate semna oricine din conducerea Primariei referatul, respectiv
Primarul, Viceprimarul sau City managerul .
Domnul Bogdea Constantin întreabă unde este articolul?
Domnișoara Carla Meszaros întreabă unde este articolul potrivit caruia Viceprimarul nu poate
semna pentru Primar. De asemenea, il intreaba pe domnul Viceprimar daca are atributii de ordonator de
credite.
Domnul Viceprimar raspunde ca da, are..
Domnisoara Carla Meszaros multumeste pentru raspuns si spune ca atunci domnul Viceprimar
are drept de semnatura.
Domnul Primar spune ca era la Bucuresti în 17aprilie 2019, în legătura cu litigiul cu Teracon și
ca nu înțelege graba și de ce nu a fost anunțat.
A solicitat proiectul de hotarare în original și i s-a spus ca nu poate face mentiuni pe el.
Doamna Secretar precizeaza ca domnul Primar a solicitat proiectul de hotărâre cu documentele în
original doamnei Marcela Buta, care i le-a pus la dispoziție, iar dansul a completat referatul cu
mentiunea.
Domnul Bogdea Constantin spune ca pe referat scrie ,, Nu este vizat cu acordul meu'' și semnează
primarul. Este vizat de primar?
Domnul Viceprimar răspunde ca este vizat de dansul ,,pentru''.
Domnul Dascalu Valentin întreabă unde este ,,pentru''?
Domnul Viceprimar răspunde ca se poate face expertiza în acest sens.
Domnul Rafa Iulian spune ca in 3 mai apare in presa persoana care va ocupa acest post fara
concurs, exista deja in organigrama un compartiment cu aceste atributii. Ati dat afara city manager-ul pe
motiv ca vreti sa faceti reduceri la primarie.
Domnul Primar spune ca nu a dat afara city manager-ul, a desfiintat functia de city manager.
Domnul Rafa Iulian intreaba de ce a dat afara city managerul si angajeaza pe altii?
Domnul Primar raspunde ca poate infiinta in locul lui 4 posturi
Domnul Rafa Iulian raspunde ca poate sa faca, dar sa nu mai spuna la presa ca face reduceri, l-a
dat afara pe Andrei Ungur si isi aduce oamenii lui. Domnul Rafa intreaba de ce nu se spune tot adevarul,
ca domnul Andrei Ungur a facut un proiect de 1 mil. euro initiat de el, dar la presa nu s-a spus asta.
Viceprimarul precizeaza ca daca sunt neclaritati de acest subiect, se poate contesta.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi pentru din partea consilierilor PNL, 3
voturi împotrivă din partea consilierilor Bădeț Ion, Isac Daniel Alexandru și Novac Daniela, o abținere
din partea domnului consilier Ardelean Gavrilă, iar consilierii locali Bogdea Constantin-Florin,
Cristescu Codruța-Corina, Dascălu Valentin și Radu Valeriu-Savu nu votează.
Punctul 1 peste ordinea de zi. - Proiect de hotărâre privind transformarea unei functii publice de
consilier, clasa I, grad profesional principal, la compartimentul protectia persoanelor varstnice si a
persoanelor cu handicap, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate de voturi din cei prezenți.
Punctul 2 peste ordinea de zi. - Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrarii ,,Desfiintare Corp
C6 si amenajare parcare acoperita", imobil evidentiat in CF nr.39262 Caransebes, in suprafata de 172
mp, avand destinatia de atelier.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate de voturi din cei prezenți.

Domnul Isac Marius-Adrian mulțumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi
declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
L.S. Consilier Isac Marius Adrian
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