
             ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

       CONSILIUL LOCAL 

                                                                               DISPOZIŢIE

  privind convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de
25.02.2022

        Primarul municipiului Caransebeş,
În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din  OUG

nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

                                                                       DISPUNE:

     Art.1. - Se convoacă  şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de
25.02.2022, ora  12.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului
Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare
inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.
       Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de
hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.
     Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali, conform obtiunii,
pe semnatura acestora.

        Art.4.  Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
           

       
                                                                         CONTRASEMNEAZA, 

                  PRIMAR,              SECRETARUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI 
             CARANSEBEŞ

             

      Felix-Cosmin Borcean                                                                      Ana Bratu

      Caransebes
      Data: 18.02.2022
     Nr.
              A.B./V.D.
     Exp.3.



                                                                                               Anexa la Dispozitia nr.  …....../18.02.2022

    PROIECTUL ORDINII DE ZI
   al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 25.02.2022

1. Alegerea presedintelui de sedinta al sedintei ordinare  a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş, din data de 25.02.2022.

2..- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din
data de 25.02.2022.

3.-  Aprobarea  procesului-verbal  al  sedintei  extraordinare  a  Consiliului  Local  al  municipiului
Caransebeş, convocata de îndată  in  data de  18.02.2022.

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

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii prin licitație publică cu plic închis,  a terenului
înscris  în  CF  nr.43050  Caransebeș,  nr.cadastral  43050,  în  suprafață  de  231  mp,  proprietatea
municipiului Caransebeș.

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

5.-  Proiect  de  hotarare  privind rezilierea contractelor  de  inchiriere  incheiate  intre  Municipiul
Caransebes, prin Consiliul Local al municipiului Caransebes și doamna Carpaci Marinela, având ca
obiect  inchiriere  pajisti  apartinand  domeniului  privat  al  municipiului  Caransebes,  pentru
neindeplinirea de catre chirias a obligatiilor prevazute in contractele de inchiriere.  

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

6.-  Proiect  de  hotarare  privind aprobarea  dezmembrarii  in  doua loturi  a  terenului  înscris  în  CF
nr.44465 Caransebeș, nr.cad.44465, în suprafață de 10.000 mp, proprietatea municipiului Caransebeș
domeniul public si trecerea din domeniul public in domeniul privat al  municipiului Caransebes al
lotului de teren  in suprafata de 9676 mp cu destinatia construire cimitir. 

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

7.- Proiect de hotarare privind aprobarea  dezmembrarii terenului înscris în CF nr.40390 Caransebeș,
nr.cad.40390,  în  suprafață de 1.000 mp, proprietatea municipiului  Caransebeș domeniul  privat,  în
doua loturi. 

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



 8.- Proiect de hotarare privind  retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui teren atribuit in
Caransebes,  zona  Valea  Cenchii,  cu  destinatia  construire  locuinte  pentru  tineri  si  atribuirea  în
folosinţă gratuită a unor loturi de teren, conform Legii nr.15/2003.

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

9.- Proiect de hotarare privind aprobarea  transferului cu titlu gratuit al autoutilitarei marca Toyota
Hilux numar de inmatriculare CS 06 JKT din dotarea Serviciului Public de Intretinere si Reabilitare  în
patrimoniul  Municipiului  Caransebes  pentru  desfasurarea  activitatii  Serviciului  Voluntar  pentru
Situatii de Urgența.

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

10.- Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului de exploatare a parcarilor si zonelor de
stationare cu plata administrate de Serviciul Public Piata Gugulanilor.

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

11.- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare a Targului de Primavara in
perioada 26.02.-08.03 2022.            .

                                                           Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

12.- Proiect de hotarare privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,, Lotizare si
extindere zona locuinte", strada  Laurentiu Iancu,  in intravilanul municipiului Caransebes, nr. cad.
36684, evidentiat in CF nr. 36684 Caransebes.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

13.-  Proiect  de  hotarare  privind  numirea  reprezentantului  Consiliului  Local  al  municipiului
Caransebes  şi  al  membrului  supleant  in  Comisia  de  evaluare  a  probei  de  interviu  din  cadrul
concursului  pentru  ocuparea  funcțiilor  de  director  si  director  adjunct  din  unitatile  de  invatamant
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Caransebes.

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

14.- Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.51/25.02.2021 privind organizarea rețelei școlare
a  unităților de  învățământ preuniversitar  de  stat  și  particular  pentru  anul  școlar  2021-2022,  în
municipiul Caransebeș.

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

15.- Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului  de acţiune privind serviciile sociale administrate
și finantate din bugetul local  al municipiului Caransebes  pe anul 2022.



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

                Punctul 16. – Întrebări.Interpelari.
     Punctul 17.- Diverse.
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