
         ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

                                                                 PROCES VERBAL

           Încheiat astăzi, 19.05.2022, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
municipiului Caransebeş convocata de indata prin Dispoziţia nr.357 /19.05.2022 a Primarului 
municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al municipiului Caransebeş convocata de indata in data de 19.05.2022.
           În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin.
(5), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului general al municipiului 
Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei si 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  doamna Ana Bratu  secretarul general al municipiului Caransebes si 
sunt prezenti 11 consilieri locali,  absentand motivat  domnii  Purdescu Alin-Sebastian, Curelea 
Dragos- Constantin,   Craciunescu Emanuela – Iconia,  Pasat Aurel, Stefaroi Iulian -Vlad, 
Dragomir Cristian Eugen, Rafa Vasile- Iulian și Paica Simion.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-mediei locale.
Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

           Secretarul generalal 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 extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in
data 19.05.2022

    1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş, convocată de indată in data de 19.05.2022.

2.- Aprobarea procesului-verbal al  şedinţei extraoordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş, convocata de indata in data de 17.05.2022.

3.- Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Caransebeș în cadrul proiectului 
„Modernizarea si eficientizarea transportului public de călători in municipiul Caransebes prin 
achiziția de mijloace de transport nepoluante – autobuze electrice”, în vederea finanțării acestuia 
în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Axa I.1 – 
Mobilitate urbană durabilă, Obiectivul de investiții I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate 
transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) în parteneriat cu Comuna Buchin și 
Comuna Turnu-Ruieni.

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



4.-   Proiect de hotarare privind  participarea Municipiului Caransebeș în cadrul  proiectului cu 
titlul  “Promovarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor electrice in municipiul 
Caransebes”, în vederea finanțării acestuia  în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență,
Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială, Componenta 10, I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru
transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, PNRR/2022/C10. 

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

5.- Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Caransebeș în cadrul  proiectului cu titlul
„Eficientizare și digitalizare, prin intermediul soluțiilor IT&C, a interacțiunilor dintre cetățeni și
administrația publică”în vederea finanțării acestuia  în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență, Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială, Componenta 10, I.1.2 -- Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde – ITS/ alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de 
management urban/local), PNRR/2022/C10. 

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

Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş, convocată de indată in data de 19.05.2022.   
Se supune la vot ordinea de zi  si se aproba  în unaninimitate de voturi din cei prezenti .
Punctul 2.- Aprobarea procesului-verbal al  şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al 
municipiului Caransebeş, convocată de indată din data de 17.05.2022.
Se supune la vot procesul- verbal si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti cu 11 voturi
pentru  și o abținere din partea doamnei Bistrean Sanda.
Punctul 3.- Proiect de hotarare privind aprobarea participarea Municipiului Caransebeș în cadrul
proiectului  „Modernizarea  si  eficientizarea  transportului  public  de  călători  in  municipiul
Caransebes prin achiziția de mijloace de transport nepoluante – autobuze electrice”, în vederea
finanțării  acestuia  în  cadrul  Planului  Național  de  Redresare  și  Reziliență,  Componenta  10  –
Fondul  Local,  Axa  I.1  –  Mobilitate  urbană  durabilă,  Obiectivul  de  investiții  I.1.1  –  Înnoirea
parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) în parteneriat
cu Comuna Buchin și Comuna Turnu-Ruieni.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba  în unaninimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 4.- Proiect de hotarare privind aprobarea  participarea Municipiului Caransebeș în cadrul
proiectului  cu  titlul   “Promovarea  infrastructurii  de  alimentare  a  vehiculelor  electrice  in
municipiul Caransebes”, în vederea finanțării acestuia  în cadrul Planului Național de Redresare
și  Reziliență,  Pilonul  IV.  Coeziune  socială  și  teritorială,  Componenta  10,  I.1.3  -  Asigurarea
infrastructurii  pentru  transportul  verde  –  puncte  de  reîncărcare  vehicule  electrice,
PNRR/2022/C10. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba  în unaninimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 5.- Proiect de hotarare privind aprobarea participarea Municipiului Caransebeș în cadrul
proiectului  cu  titlul   „Eficientizare  și  digitalizare,  prin  intermediul  soluțiilor  IT&C,  a
interacțiunilor dintre cetățeni și administrația publică”în vederea finanțării acestuia  în cadrul
Planului  Național  de  Redresare  și  Reziliență,  Pilonul  IV.  Coeziune  socială  și  teritorială,
Componenta  10,  I.1.2  --  Asigurarea  infrastructurii  pentru  transportul  verde  –  ITS/  alte
infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), PNRR/2022/C10. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba  în unaninimitate de voturi din cei prezenti.



  Doamna Codruta-Corina Cristescu  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, Codruta-Corina Cristescu  

                                                                                             CONTRASEMNEAZA
                                                                        SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
                                                                                               CARANSEBES

                                                                                                   Ana Bratu

                                                        INTOCMIT

                                                   Vetuta Dumbrava


