
             ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

       CONSILIUL LOCAL 

                                                               PROIECT DE DISPOZIŢIE

  privind convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de
26.05.2022

        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
26.05.2022, ora  14.00 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 optiunii,
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: 20.05.2022
     Nr.
              A.B./V.D.
     Exp.3.



                                                                                               Anexa la Dispozitia nr.  …....../20.05.2022

    PROIECTUL ORDINII DE ZI
   a sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 26.05.2022

1.-  Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din
data de 26.05.2022.

2.-  Aprobarea  procesului-verbal  al  sedintei  extraordinare  a  Consiliului  Local  al  municipiului
Caransebeş, convocata de îndată  in  data de  19.05.2022.

3.- Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 105 din 19.04.2013,  cu privire la
actualizarea  taxelor  pentru  inchirierea  utilajelor  din  cadrul  Serviciului  Public  Intretinere  și
Reabilitare.

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

4.- Proiect de hotarare privind incetarea contractului de administrare nr.1191 din 11.01.2022 avand ca
obiect administrarea de catre SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL, a imobilului Internat situat in
in municipiul Caransebes, strada Tribunalului, nr.4.

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

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea executarii pe domeniul public, a lucrarii de investiție pentru
obiectivul: ,,Proiectare și execuție lucrări de amenajare a doua platforme subterane de colectare a
deseurilor menajere în municipiul Caransebes-strada Dalmei''.

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

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea  masurilor de eficientizare a inscrierii datelor in Registrul
Agricol, pentru Compartimentul Registru Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Caransebes. 

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

7. -  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea  -
„ Extindere zona locuinte  ”  amplasat in  extravilanul municipiului  Caransebes,  zona Racovița, f.nr.,
nr.cad. 39850,  evidentiat in CF nr 39850 Caransebeș''.

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



8. - Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea  - „ Construire
doua locuinte P+1E și imprejmuire teren” amplasat in extravilanul municipiului Caransebes, str. Balta
Sărată, f.nr.,nr.cad. 41083, evidentiat in CF nr 41083 Caransebeș''.

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

9. - Prezentarea Raportului de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor in unitatile cu
domeniul de activitate ,,invatamant'' ,la nivelul UAT Caransebes. 
                                                        

            Punctul 10. – Întrebări.Interpelari.
Punctul 11.- Diverse.

                                               CONTRASEMNEAZA ,
                   PRIMAR ,                         SECRETARUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI
                                                                                                             CARANSEBES

          Felix-Cosmin Borcean                                                                Ana Bratu

      Caransebes
      Data: 20.05.2022
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     Exp.3.


