ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 31.03.2022, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului
Caransebeş prin Dispoziţia nr. 279/25.03.2022 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se
propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de
25.02.2022.
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 Primarul municipiului Caransebes, Secretarul General al municipiului
Caransebeş, Ana Bratu si sunt prezenti 17 consilieri locali, absenteaza motivat domnul Dragomir
Cristian -Eugen si Stefaroi Vlad Iulian
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 31.03.2022.
1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din
data de 31.03.2022.
2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului
Caransebeş, convocata de îndată in data de 18.03.2022.
3.- Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finantarilor
nerambursabile pe anul 2022.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
4.- Proiect de hotarare privind dezmembrarea terenului înscris în CF nr.44146 Caransebeș,
nr.cad.44146, în suprafață de 327 mp, proprietatea municipiului
Caransebeș domeniul privat, în doua loturi, în suprafață de 138 mp si 189 mp.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
5.- Proiect de hotarare privind realizarea lucrarilor de construire ,,Amplasare 2 Parcometre pe strada
Avram Iancu si strada Dîlmei'', în municipiul Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
6.- Proiect de hotarare privind instituirea unui drept de servitute de trecere provizorie cu piciorul și
auto , pe o suprafață de teren cu lățimea de 3 m și lungimea de 100 m, în favoarea Obstii Evreior din
Caransebes, pe loturile evidentiate in CF nr. 44301 Caransebes, CF nr. 44299 Caransebes,
CF nr. 44302 Caransebes, CF nr. 34685 Caransebes si CF nr. 30757 Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
7.- Proiect de hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de
teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri,
conform Legii nr.15/2003.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
8.- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind organizarea Targului de Paste, in
perioada 01.04.2022-01.05.2022.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
9.- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ,, ZONA DEPOZITARE
SERVICE AUTO , PARCARE SI SERVICII COMPLEMENTARE ;SERVICII DE CAZARE SI
AGREMENT'', beneficiari Musteta Ioana si Musteta Pantelemon.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.2
10.- Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi desfăşurare
a serviciului de transport în regim de taxi şi de închiriere pe raza municipiului Caransebeş.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.3
11.- Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare” al municipiului
Caransebeș, doamnei Iacobescu Monica, pentru implicarea în viața socială, culturală și spirituală a
comunității .
Iniţiator: Consilier Local Bistrean Sanda - Ionela
Prezintă: Comisia de specialitate nr.4
12.- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Aparatului
de specialitate al Primarului municipiului Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

13.- Proiect de hotarare privind transformarea functiei contractuale de operator de sunet si lumini in
functia contractuala de referent debutant,la Casa de Cutura ,,George Suru” Caransebes .
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5
14.- Prezentarea raportului privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Caransebes,
in anul 2021
Punctul 15. – Întrebări.Interpelari.
Punctul 16.- Diverse.
Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş
din data de 31.03.2022.
Domnul Primar propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare:
Proiect de hotarare privind transformarea functiei publice vacante de consilier, clasa I, grad
profesional asistent de la Compartimentul Administratie locala, autoritate tutelara, sport, scoli al
Serviciului Patrimoniu si protectia mediului, in functia publica de consilier juridic, clasa I, grad
profesional debutant in cadrul aceluiasi compartiment.
Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru ”Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, în perioada 2014 - 2020”,
cuprinși în Anexa 2 la HCL nr. 277/16.12.2021.
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 18.03.2022.
Se supune la vot procesul- verbal si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti,
Punctul 3.- Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finantarilor
nerambursabile pe anul 2022.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti, cu 16
voturi pentru si o abtinere din partea domnului Dascalu Valentin.
Punctul 4. Proiect de hotarare privind dezmembrarea terenului înscris în CF nr.44146 Caransebeș,
nr.cad.44146, în suprafață de 327 mp, proprietatea municipiului
Caransebeș domeniul privat, în doua loturi, în suprafață de 138 mp si 189 mp.
Domnul Curelea Dragos spune ca a vazut ca cererea doamnei este din 2019.
Doamna Secretar spune ca a fost un proces mai lung , deoarece trebuia clarificata si situatia terenului
aferent, pentru a putea da curs cumpararii locuintelor,,s-a intocmit o documentatie pentru
dezmembrare si a mai fost aprobata o dezmembrare intr-o sedinta anterioara de consiliu,
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 5. Proiect de hotarare privind realizarea lucrarilor de construire ,,Amplasare 2 Parcometre pe
strada Avram Iancu si strada Dîlmei'', în municipiul Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 6 Proiect de hotarare privind instituirea unui drept de servitute de trecere provizorie cu
piciorul și auto , pe o suprafață de teren cu lățimea de 3 m și lungimea de 100 m, în favoarea Obstii
Evreior din Caransebes, pe loturile evidentiate in CF nr. 44301 Caransebes, CF nr. 44299 Caransebes,
CF nr. 44302 Caransebes, CF nr. 34685 Caransebes si CF nr. 30757 Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 7. Proiect de hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de
teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri,
conform Legii nr.15/2003.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind organizarea Targului de
Paste, in perioada 01.04.2022-01.05.2022.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ,, ZONA DEPOZITARE
SERVICE AUTO , PARCARE SI SERVICII COMPLEMENTARE ;SERVICII DE CAZARE SI
AGREMENT'', beneficiari Musteta Ioana si Musteta Pantelemon.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 10. Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi
desfăşurare a serviciului de transport în regim de taxi şi de închiriere pe raza municipiului
Caransebeş.
Domnul Rafa Vasile Iulian precizeaza ca a citit în raportul de specialitate și ca a văzut ca cei care au
mașini cu capacitate cilindrica de peste doua mii au punctaj mai mare și întreabă care este logica?
Adică o mașină cu capacitate mai mica și noua nu primește punctajul necesar.
Doamna Erika Veverca din cadrul Compartimentului Control Comercial spune ca, criteriile sunt
stabilite de lege, dar se pot aduce completari la proiect dacă se dorește.
Domnul Primar retrage acest proiect de pe ordinea de zi.
Domnul Primar spune ca ar trebui facut un proiect de hotarare si cu limitarea circulatiei masinilor
scolilor de soferi, propunere cu care a venit si domnul Rafa Vasile.
Punctul 11. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare” al municipiului
Caransebeș, doamnei Iacobescu Monica, pentru implicarea în viața socială, culturală și spirituală a
comunității .
Domnul Schinteie Petru întreabă dacă face cineva un laudatio, doamnei Iacobescu..
Doamna Bistrean Sanda spune ca este initiatorul proiectului , doamna Monica Iacobescu este
presedinte al Societății Femeilor Ortodoxe, de peste 20 de ani. Pentru activitatea desfășurată în folosul
comunității noastre și pe parcursul timpului, am propus acordarea acestui titlu.
Domnul Dascalu Valentin spune ca doamna a reușit să pună bazele unei îndelungate colaborări cu
asociația umanitară ”Viitor – Zukunft mit Rumanien” din Elveția, colaborare ce continua și în prezent
și în cadrul căreia Societatea Femeilor Ortodoxe, condusă de doamna Iacobescu, a derulat o serie de
proiecte și programe sociale, filantropice și educaționale .
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 13. Proiect de hotărâre privind transformarea functiei contractuale de operator de sunet si
lumini in functia contractuala de referent debutant,la Casa de Cutura ,,George Suru” Caransebes .
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 14. Prezentarea raportului privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului
Caransebes, in anul 2021.
Doamna Bistrean Sanda spune ca a citit acest raport iar la sectiunea proiecte programe se afla in
derulare aceleasi proiecte ca si anul trecut, alte proiecte noi nu avem?
Domnul Jigoria Liviu spune ca anul acesta se deschit noile axe pe PNRR.
Punctul 1 peste ordinea de zi: Proiect de hotarare privind transformarea functiei publice vacante de
consilier, clasa I, grad profesional asistent de la Compartimentul Administratie locala, autoritate
tutelara, sport, scoli al Serviciului Patrimoniu si protectia mediului, in functia publica de consilier
juridic, clasa I, grad profesional debutant in cadrul aceluiasi compartiment.

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 modificarea indicatorilor tehnico-economici
pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin,
în perioada 2014 - 2020”, cuprinși în Anexa 2 la HCL nr. 277/16.12.2021.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 15. - Intrebari. Interpelari.
Punctul 16.- Diverse.
Domnul Rafa Vasile Iulian spune ca la mapa se afla petitia domnului Nicorescu Dan, cu nr.
11498/2022.
Domnul Schinteie Petru spune ca ieri a fost la fata locului impreuna cu domnul Pasat Aurel ,intradevar situatia este dificila, dar se poate rezolva. A descoperit o subtraversare a CFR , care ,acum
cand s-a refacut terasamentul, s-a inchis, apa multa vine de la CFR. A verificat cadastrul electronic iar
acolo s-a intabulat un drum ca si categorie de folosinta, dar nu arata a drum si nu e drum. A fost o
disponibilitate a serviciului Cadastru din Primariei sa se deschida drum acolo, dar nu s-a deschis.
Domnul Primar spune ca din 2017 a fost dl Nicorescu la dumnealui, l-a trimis pe domnul Stefanuti in
teren, la solicitarea sa, domnul Stefanuti a si tarusat acolo.
Domnul Schinteie Petru spune ca , acest canal are 1,5 metri, este colmatat iar oamenii care au casele
acolo ne-au aratat pana unde a ajuns apa, cand au fost inundatiile. Este adevarat ca , trebuie prima
data rezolvata problema cu apa.In momemntul in care Timisul este mare, aceasta clapeta , care da voie
sa curga acestui sant in Timis, se inchide. Din punct de vedere juridic, am avea o solutie , sunt doua
femei acolo, care ieri nu au fost la fata locului, dar ,din cate am inteles de la vecini, sunt dispuse sa
cedeze o fasie pentru drum si sa primeasca de la Primarie in schimb ,alt teren in spate. Trebuie
sa se tina legatura cu CFR, care nu au facut o lucrare grozava, au facut o curba, dar apa nu tine cont
de acesta curba. Se pare ca exista un proiect de largire a caii ferate ,trebuie tinut cont de aceste
subtraversari. Domnul Nicorescu a inteles ieri de la noi, ca se poate rezolva, noi nu ne-am dus acolo
sa-i facem dreptate. Acel drum ar deservi mai multi cetateni, nu doar pe domnul Nicorescu.
Domnul Nicorescu spune ca a primit o adresa din partea Primariei prin care i se spune ca drumul s-a
desfiintat .Rugamintea este sa se gaseasca o solutie pentru drum si pentru canalizare .Referitor la
strand, apa nu se duce cand ploua, niciunde. Doreste un drum agricol, macar, pentru acces la terenul
sau intravilan.
Domnul Primar propune ca saptamana viitoare, intr -o zi, sa alegeti Dvs acea zi, sa facem o
descindere acolo si luam si cadastrul si urbanismul ,vin si domnii consilieri si viceprimarul .
Domnul Vasile- Iulian Rafa 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.
PRESEDINTE DE SEDINTA
LS. Consilier, Vasile-Iulian Rafa
CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
CARANSEBES
Ana Bratu
INTOCMIT
Vetuta Dumbrava

