
            ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

                                                               PROCES VERBAL

        Încheiat astăzi, 30.06.2022, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş prin Dispoziţia nr.  397/24.06.2022 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se 
propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 
30.06.2022.
        În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(1) si art.134, alin.(1), lit.a), alin.(2), convocarea 
Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se 
data, ora, locul desfăşurării şedinţeisi proiectul ordinii 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.
       La şedinţă participă  Secretarul General al municipiului Caransebeş, Ana Bratu si sunt prezenti 
17 consilieri locali, absentabnd motivat Domnul Stefaroi Iulian-Vlad si Doamna Boncia Natalia 
Cosmina.
            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.137, alin.(1) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ,şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.

                                                          PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 30.06.2022.

1.-  Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din
data de 30.06.2022.

2.-  Aprobarea  procesului-verbal  al  sedintei  extraordinare  a  Consiliului  Local  al  municipiului
Caransebeş, convocata de îndată  in  data de  07.06.2022.

3.- Proiect de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat a
terenului cu nr. top 5236/1/2,  în suprafața de 18000 mp, înscris în CF nr.38756 Caransebeș, situat în
intravilanul municipiului Caransebes.

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

4.- Proiect de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat a
terenului cu nr. top 4687/36/20/17,  în suprafața de 250 mp, înscris în CF nr.40247 Caransebeș, situat
în intravilanul municipiului Caransebes,
                     Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.-  Proiect de hotarare privind  acceptarea donației  terenului  înscris în CF nr.42395 Caransebeș



nr.cad. 42395 în suprafață de 1719 mp, aflat in proprietatea domnilor Ghinescu Ion si Ghinescu Dosia,
cu destinația drum in domeniul public al UAT municipiul Caransebes.

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

6.- Proiect de hotarare privind   retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenulor atribuite in
Caransebes, zona Valea Cenchii, ca urmare a nedemararii lucrarilor de construire a locuintei si 
atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren  cu destinatia construire locuinte pentru tineri, 
conform Legii nr.15/2003

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

7.- Proiect de hotarare privind  atribuirea in folosinta gratuita a unor  spatii situate in imobilul din 
Caransebes, strada Nicolae Corneanu, nr.12, ap.1, Institutiei Prefectului, judetul Caras-Severin  în 
vederea  desfasurarii activitatii Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Caras-Severin.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
8.-  Proiect  de  hotarare  privind aprobarea  modificarii/actualizarii  organigramei  cu
modificările/completările statului de personal/funcții, fără modificarea numărului actual de posturi din
cadrul Spitalului  Municipal de Urgență Caransebeș 

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

   Punctul 9. – Întrebări.Interpelari.
Punctul 10.- Diverse.

Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş 
din data de 30.06.2022.
Domnul Primar propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea valorilor actualizate pentru proiectul  “Creșterea 
capacității administrative și de reacție în situația de urgență generată de COVID-19 în Spitalul 
Municipal de Urgență Caransebeș  - Acronim HELPCOVID-19”, SMIS 151129.

2. Proiect de hotarare privind realizarea lucrarii ,, Construire rețea tehnico-edilitara, pentru 
furnizare servicii de televiziune prin cablu, internet și telefonie în localitatea Jupa'', montarea aeriană 
a cablului de fibra optica pe salpii aferenti LEA JT existenti în localitatea Jupa- sat apartinator 
municipiul Caransebes.
 3. Proiect de hotarare privind  modificarea art.1 al HCL nr. 113/04.05.2022 privind  finantarea 
nerambursabila de la bugetul local al municipiului Caransebes a proiectelor declarate câștigătoare la 
procedurile de selecție organizate în anul 2022.
Se supune la vot  completarea ordinii de zi cu proiectele de hotarare propuse și se aproba in 
unanimitate de voturi din cei prezenti.
Se supune la vot ordinea de zi cu completarile aduse și se aproba în unanimitate de voturi din cei 
prezenti.
Punctul 2. Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş, convocata de îndată in data de 07.06.2022.
Se supune la vot procesul- verbal si se aproba in majoritate  de voturi din cei prezenti cu 16 voturi 



pentru si o abtinere din partea Dl. Curelea Dragos Constatin.
Punctul .3.- Proiect de hotarare inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat a
terenului cu nr. top 5236/1/2,  în suprafața de 18000 mp, înscris în CF nr.38756 Caransebeș, situat în
intravilanul municipiului Caransebes.
Domul Paica Simion întreabă ce suprafața le dam cetatenilor de onoare?
Domnul Pasat Aurel întreabă care sunt conditille ce trebuiesc indeplinite pentru a primii și câți mp.
Domnul Primar raspinde ca se primesc în folosinta 500 mp de teren, iar pentru a putea primii, nu
trebuie sa aibă imobile în proprietate, conform unei hotarari de Consiliu Local mai vechi.
Domul Schinteie Petru mentioneaza ca ar trebui reanalizate conditiile.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti. Cu 14 
voturi pentru. Iar Domnii Dascalu Valentin, Dragomir Cristian Eugen si Pasat Aurel.
Punctul 4. Proiect de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul 
privat a terenului cu nr. top 4687/36/20/17,  în suprafața de 250 mp, înscris în CF nr.40247 
Caransebeș, situat în intravilanul municipiului Caransebes,
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti. 
Punctul 5. Proiect de hotarare privind  acceptarea donației terenului  înscris în CF nr.42395 
Caransebeș nr.cad. 42395 în suprafață de 1719 mp, aflat in proprietatea domnilor Ghinescu Ion si 
Ghinescu Dosia,  cu destinația drum in domeniul public al UAT municipiul Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 6. Proiect de hotarare retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenulor atribuite in 
Caransebes, zona Valea Cenchii, ca urmare a nedemararii lucrarilor de construire a locuintei si 
atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren  cu destinatia construire locuinte pentru tineri, 
conform Legii nr.15/2003
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 7. Proiect de hotarare privind  atribuirea in folosinta gratuita a unor  spatii situate in imobilul
din Caransebes, strada Nicolae Corneanu, nr.12, ap.1, Institutiei Prefectului, judetul Caras-Severin  în
vederea  desfasurarii activitatii Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Caras-Severin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii/actualizarii organigramei cu 
modificările/completările statului de personal/funcții, fără modificarea numărului actual de posturi din
cadrul Spitalului  Municipal de Urgență Caransebeș
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se respinge cu 9 abtineri din partea Domnilor Purdesu Alin 
Sebastian, Paica Siminion, Craciunescu Emanuela Iconia, Rafa Vasile Iulian, Ponetchi Maria, 
Todorescu Lazar, Dragomir Cristian Eugen, Curelea Dragos Constantin si Bistrean Sanda Ionela si 8 
voturi pentru din partea Dascalu Valentin, Schinteie Petru, Pasat Aurel, Sabadis Adreian Ionel, Bojin 
Simion, Corduneanu Marian, Cristescu Codruta Corina si Pasare Felcian Ionel.
Punctul 1 peste ordinea de zi .Proiect de hotarare privind aprobarea valorilor actualizate pentru 
proiectul  “Creșterea capacității administrative și de reacție în situația de urgență generată de 
COVID-19 în Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș  - Acronim HELPCOVID-19”, SMIS 151129.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 2 peste ordinea de zi. Proiect de hotarare privind realizarea lucrarii ,, Construire rețea 
tehnico-edilitara, pentru furnizare servicii de televiziune prin cablu, internet și telefonie în localitatea 
Jupa'', montarea aeriană a cablului de fibra optica pe salpii aferenti LEA JT existenti în localitatea 
Jupa- sat apartinator municipiul Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 3 peste ordinea de zi. Proiect de hotarare privind  modificarea art.1 al HCL nr. 
113/04.05.2022 privind  finantarea nerambursabila de la bugetul local al municipiului Caransebes a 
proiectelor declarate câștigătoare la procedurile de selecție organizate în anul 2022.



Se supune la vot  completarea ordinii de zi cu proiectele de hotarare propuse și se aproba in 
unanimitate de voturi din cei prezenti.
Domnul Curelea Dragos cere lamuriri despre proiect.
Domnul Primar spune ca a fost o contestatie intemeiata. Au fost analizate in comisia de contestii si s-a 
hotarat modificarea . Suma totala a fost de 250.000 de lei, destinata tuturor proiectelor, pe care trebuia
sa o impartim. Reanalizarea s-a facut doar pe acea sectiune contestata, activități sociale, 
educationale. Poti sa contesti doar alocarea sumelor pentru propriul proiect.
Doamna Bistrean Sanda Ionela precizeaza ca ar trebui sa existe un regulament clar.
Domnul Paica Simion intreaba daca s-au luat sume din alta parte.
Domnul Primar spune ca pe sectiune a fost repartizata suma de 35.000 de lei, care trebuia impartita la
3 solicitari. Tot timpul o sa fie astfel de situatii, fiindca nu o sa stim cate proiecte o sa fie, pentru ca noi
facem bugetul inainte.
Doamna Bistrean Sanda Ionela intreaba de ce proiectul care a castigat a disparut?
Domnul Primar spune ca, Caritas au cerut prea mult, au cerut 70.000 de lei, care depasea suma 
alocata pe aceasta sectiune, respectiv 30.000 de lei.
Doamna  Bistrean Sanda Ionela spune ca este in sala Doamna Timonea Simona, reprezentanta 
Asociatiei Sim. Tim la Fel si ca ar dori sa ia cuvantul.
Doamna Timonea Simona intervine și spune ca de 4 ani de zile, primaria face o interpretare gresita a 
legii 350/2005. Este un concurs de proiecte, trebuie un barem, un punctaj bine stabilit, care nu s-a 
aplicat pana acuma. Domnul Primar incearca sa multumeasca pe toata lumea.
Doamna Bistrean Sanda Ionela intreaba daca exista punctaj. Consilul Local trebuie sa reglementeze 
printr- un regulament.
Domnul Bogdea Constantin Florin,administrator public, spune ca poate la anul  o sa fie reglementat 
mai bine.
Doamna Timonea Simona arata ca, ce trebuie să se înțeleagă, este ca ea nu a contestat celelalte 
proiecte, ci a contestat interpretarea legii 350/2005, și-a respectat dreptul la petitie,a venit in fata 
consilierilor si si-a atras animozitati iar acum, Caritasul se uita câș la ea.
Domnul Schinteie Petru precizeaza ca ,legea e lege, sa nu facem supozitii.
Doamna Timonea Simona le cere consilierilor să fie atenti, pentru ca exista cheltuieli care nu sunt 
eligibile. Nu se fac imbunatatiri imobilelor din patrimoniu solicitantilor.
Domnul Paica Simion întreabă dacă se folosesc banii pentru alt scop.
Doamna Timonea Simona nu dorește sa nominalizeze, însă spune ca nu este în spiritul legii 350/2005.
Domnul Dascalu Valentin spune ca o să interpretam foarte bine legea la anul, nu a fost bine stabilit în 
regulament.
Domnul Curelea Dragos întreabă comisiile de la legea 350/2005 dacă mai pot exista și alte 
constestații.
Domnul primar răspunde ca termenul de contestatii a trecut.
Domnul Dragomir Cristian Eugen spune ca a lucrat la legea 350 /2005 și ca a fost gandita pentru 
posibilitatea finantarii activitatilor culturale și sportive. Regulile pentru fiecare comunitate locala, 
apartin comunității locale. Ar trebuie sa fim atenți la criterii și sa apelam la specialisti. E o lecție și 
pentru noi. Mai spune ca la legea 350/2005 se finanteaza atât institutiile publice, cât și persoane 
juridice private.
Doamna Timonea Simona spune ca entitatile publice nu intra în prevederile legii 350.
Domnul Schinteie Petru intreaba cum se închid proiectele și dacă sunt verificate.
Domnul Primar răspunde ca dacă nu justifica activitatea, banii sunt luați înapoi.
Domnul Schinteie Petru spune ca criteriile sunt prestabilite de lege.
Doamna Timonea Simona precizeaza ca, dacă semneaza contractul de finanțare, diferența trebuie sa o 
dea din buzunar.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti, 15 voturi 



pentru, iar Doamna Bistrean Sanda Ionela si Domnul Dragomir Cristian Eugen, nu voteaza.
Punctul 10. - Intrebari. Interpelari.
Domnul Pasat Aurel spune ca vrea sa aduca la cunoștința consilierilor și D-lui Primar o situatie care 
se dezvolta în spațiul public vizavi de asociatiile de proprietari, în calitate de consilier municipal și 
membru AGA în consiliul de administratie la TRANSAL. Spune ca a depus adresa, am cerut 
răspunsuri, vizavi de situația contractelor persoanelor publice și cetatenii sesizeaza la acest 
departament cu asociatiile de proprietari, situații tulburi, neclare. Dorește sa știe dacă în cadrul 
primariei municipiului Caransebes exista un compartiment de comunicare intre primărie și aceasta 
societate, pentru ca exista legea nr. 196/2018 care obliga primaria sa infiinteze un compartiment 
specializat care se ocupa strict de sprijinirea,îndrumarea și controlul asupra asociatiilor de 
proprietari, un compartiment prevăzut la alin. (1). Dansul a primit de la administratorul SC 
TRANSAL, Domnul Romeo Cosma, răspunsul și situația din teren, iar la asociatia nr. 25 de pe str. 
Ardealului, din 15 scări au contracte doar 9 scări. Dansul spune ca avut o discuție cu Dna. 
Administrator, care a confirmat ca sunt 15 scări, dar în contract sunt 9.
Domnul Curelea Dragos spune ca asta înseamnă ca TRANSAL incaseaza mai puțini bani.
Domnul Pasat Aurel spune ca ar putea exista o neglijenta în serviciu al domnilor de la contracte și 
citește răspunsul Dl. Romeo Cosma: nu are calitate de control, de niciun fel de evidența persoanelorși 
nici situația economica financiară. Aceste atribuții sunt ale Primăriei Municipiului Caransebeș, 
invocându-se legea nr. 196/2018, prin care în cadrul Primăriei trebuie să înfințat un compartiment 
care să soluționeze toate problmele și contractele economico-financiare ale asociațiilor de proprietari.
Dumnealui dorește sa știe dacă exista acest compartimnet
Domnul Primar spune ca exista o persoana care se ocupa de treaba aceasta, însă, gândiți-va logic, 
cine sunt, care sunt piesele din joc: cetatenii care se organizeaza, care își fac organizații proprii de 
locatari, mulți dintre noi facem parte din astfel de asociatii, eu va dau exemplul meu, eu am o asociatie
pe scara, nu am avut niciodată o problemă sau reclamatie, pentru ca eu îmi aleg președintele, eu îmi 
aleg administratorul. Următorul interesat de buna funcționare a acestora sunt societatile care 
furnizeaza servicii, TRANSAL URBIS, Aquacaras,gazul, curentul ș.a.m.d, dacă toate aceste piese 
funcționează, de ce sa își bage nasul primaria. Dacă toate acestea nu funcționează, atunci, clar, exista 
posibilitatea sa mediem. Primaria nu ia măsuri împotriva asociatiilor, pentru ca nu avem cum, ei și-au 
ales, cetatenii și-au ales reprezentantii lor, gazul, curentul, apa și ș.a.m.d, la fel, trebuie sa vadă unde 
sunt neregulile, pentru ca au intersul sa incaseze sericiile pe care le presteaza. Primaria nu obtine 
nimic de acolo, dacă exista conflicte atunci se mediaza și au mai fost astfel de situații cu reprezentanti 
asociatiilor de proprietari, ori de câte ori a fost nevoie, au fost litigii, au venit, fie în audienta, au venit
cetateni care au reclamat, dar în ultima vreme, cu excepția acestui Domn Micu, care am înțeles, nu știu
sigur, nu am stuiat cazul, dar din ce mi-a spus Dna. care are atributiuni de coordonare a acestor 
asociatii, este un domn care are niște datorii si care a pierdut niște procese în instanța.
Domnul Pasat Aurel,  spune ca demersul este din 25 Mai, nu are legatura cu Dl. Micu, cetatenii se simt
nedreptatiti în relația cu Aqua Caras și Transal.
Domnul Primar spune ca  el a prezentat situația în general. Iar dacă se simt nedreptatiti exista 
modalitati prin care se pot face indreptatiti.
Domnul Schinteie Petru întreabă dacă Dl. Pasat Aurel a vorbit și cu Aquacaras și câte scări le plătesc.
Domnul Pasat Aurel spune ca o să facă demersuri și la Aqua Caras.
Domnul Dascalu Valentin spune ca legea nr. 196/2018 ne obliga sa infintam compartimentul, care în 
lege ne spune cu ce sa va ocupa acest compartiment. Eu, tinand cont de aceste nemultumiri ale 
oamenilor și multe probleme care sunt legate de atestarea administratorilor, carora primaria trebuie 
sa le dea atestat, de aceea ar trebui sa existe acest compartiment. Eu am inițiat un proiect de hotarere 
luna trecuta, legat de toată aceasta problema, cu tot ceea ce trebuie conform legii,iar după o luna aflu 
ca proietul meu nu intra pe ordinea de zi, dar am primit un răspuns de la compartimentul primariei, ca
nu exista numărul de posturi. Eu nu am cerut asta, am cerut ca în baza organigramei pe care am 



aprobat-o , să se dea niște atributiuni coform legii care este în vigoare și ca atare, eu o să am o 
discuție cu Dl. Primar.
Domnul Pasat Aurel spune ca persoana desemnata ar trebuie sa aibă studii economice, iar dacă nu are
ar trebui sa găsim o alta persoana responsabila de asociatiile de proprietari.
Se adreseaza D-lui Minea Mihai, administrator SC TRANSAL, și-l întreabă ce măsuri s-au luat la 
asociatia nr. 25, unde exista 15 scări și doar 9 plătesc.
Domnul Minea Mihai spune ca nu are posibilitatea sa verifice situația exactă, administratorii au 
prezentat un numar mai mic de scări. Nu avem cu cine sa colaboram, exista note interne de la 
TRANSAL și acțiuni vizavi de declaratiile asociatiilor de proprietari, dar nu putem intra sa verificam. 
Mai este o problemă, faptul ca la TRANSAL factura se plătește fractionat, deoarece nu avem 
posibilitatea sa le tăiem serviciile, cum face Aquacaras și gazul. Juristii trebuie sa găsească solutiile. 
Doamna Ponetchi Maria spune ca ar trebui mers pe teren.
Domnul Piaca Simion spune ca se fac intelegeri la negru cu locatarii, sa nu-i treacă la asociatie.
Domnul Pasat spune ca ar trebui infiintate comisii mixte, cu poliția locala care sa meargă în teren. 
Mai spune ca trebuie infiintat compartimentul.
Domnul Schinteie Petru spune ca trebuie desemnata o persoana cu studii economice care poate să-i 
verifice.
Domnul Curelea Dragos îl întreabă pe Dl. Minea dacă a recuperat datoriile societatii și dacă s-au 
semnat noi contracte, care sa crească veniturile societății, pentru ca acum un an avea niște ținte.
Domnul Minea Mihai promite ca va lua măsuri și ca pana în vara serviciul de contracte își va atinge 
target-ul.
Domnul Todorescu Lazar spune ca vizavi de sensul giratoriu de la Banca Cormerciala, este o clădire, 
acolo a avut loc un accident, iar zidul este daramat. Dumnealui propune să se caute proprietarul, 
deoarece casa de alături se distruge și ar trebui puse niște gratii.
Domnul Viceprimar spune ca este o clădire privata și primaria nu poate sa intervina.
Punctul 11.- Diverse.
Domnul Curelea Dragos spune ca au depus un amendament la hotărârea cu taxele și impozitele, unde 
trebuia numita o comisie și pana în data de 1 Iulie să fie identificate toate cladirile degradate, pentru a
putea trimite somatiile. Dl. Curelea Dragos întreabă ce s-a întâmplat?
Domnul Primar spune ca  a fost constituita comisia și urmează să se identifice cladirile, o să înceapă 
de săptămâna viitoare.
Domnul Paica Simion spune ca tradiţia înseamnă ceea ce au făcut înaintaşii noştri. Ruga, la 
Caransebeş, a fost întotdeauna de Sfântul Gheorghe. Oraşul acesta a fost înfiinţat în 1296, de către 
regele Ludovic, iar Serbările Cetăţii s-au ţinut întotdeauna la Duminica Tomii. Un cetăţean m-a 
întrebat care e motivul pentru care tineretului, dar şi celor bătrâni, le-a fost luat dreptul de a mânca un
mic sau un kebab. De ce le-a îngrădit Primăria libertăţile? Cine a luat această hotărâre de a nu se mai
ţine ruga la noi, la Caransebeş?
Domnul Primar spune ca intre timp, am vorbit cu Episcopul Caransebeşului şi l-am întrebat de ce în 
Caransebeş ruga începe joi şi se termină duminică, tot duminică făcându-se deschiderea pe treptele 
Catedralei, cu jocuri populare, când de fapt duminică e ultima zi. I-am spus ca de la anul s-o facem 
aşa cum trebuie. Sunt localităţi rurale, ruga fiind o sărbătoare cu specific rural, unde există o singură 
biserică, cu un singur hram. La noi, în Caransebeş, sunt mai multe biserici şi, de ceva ani, avem şi o 
Catedrală. Ruga nu are o tradiţie în Caransebeş, nu ştiu cine v-a dat această informaţie. Anul viitor o 
să organizăm ruga, la hramul Catedralei, începând cu ziua de duminică. Există localităţi în care ruga 
este itinerantă, poate să fie miercurea sau joia… La noi este duminica, întotdeauna. Şi, atunci, 
deschidem ruga duminică şi va ţine luni, marţi sau miercuri, vedem cum ne organizăm. Nu am oprit 
tradiţia. Pur şi simplu mi s-a părut că nu e în regulă cum o facem noi. Începeam chiar în post ruga, 
dacă e să ne gândim. Dar va mai fi o problemă. Au să intervină comercianţii, care nu au să vină luni, 
marţi şi miercuri. Au să spună că ei vor să vină în week-end, când lumea e liberă, fiindcă la 



Caransebeş se lucrează. La sat, când e rugă, lumea stă şi petrece. Aici nu e aşa. Şi, în plus, nu 
primarul decide dacă este rugă sau nu. Aţi votat lucrul acesta. Când aţi votat bugetul Casei de cultură,
aţi votat toate activităţile Casei de cultură, care includ şi acest festival, şi aşa mai departe. Într-adevăr,
când am discutat calendarul activităţilor Casei de cultură, am mai tăiat, era vorba despre poezie, de 
tot felul de acţiuni, am spus hai să facem acest festival, să vedem cum iese, renunţăm la rugă, şi la anul
vom mai vedea.
Domnul Schinteie Petru se adreseaza D-lui Viceprimar, și îl întreabă ce s-a mai intamplat cu comisia 
ce trebuia sa negocieze schimbul de terenuri .
Domnul Viceprimar spune ca a luat legătura cu copilul, a vorbit și cu compartimentul din primărie 
pentru o oferta vizavi de teren, dar nu se poate da acel teren, datorita legii nr. 165/2013.
Domnul Schinteie Petru întreabă dacă se poate găsi un teren în alta zona și dacă familia este deschisă 
la alte oferte.
Domnul Viceprimar răspunde ca pentru săptămâna viitoare am vorbit sa prezentam o alta oferta.
Domnul Schinteie Petru spune ca interesul este pentru un drum lat, au interesul să fie degajat canalul.
Domnul Curelea Dragos anunța ca Dna. Gagiu Carmen Daniela, delegatul satesc al satului Jupa, și-a 
dat demisia din aceasta functie. Ii mulțumim pentru activitate.
Domnul Primar spune ca a primit demisia doamnei și a inaintat-o la Consiliu Local.
        Doamna Cristescu Codruta - Corina   multumeşte 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.
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