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PROCES VERBAL
 
Încheiat astăzi, 13.04.2022, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
municipiului Caransebeş convocata de indata prin Dispoziţia nr.311 /13.04.2022 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 13.04.2022.
 
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 Primarul municipiului Caransebes, doamna Ana Bratu secretarul 
general al municipiului Caransebes si sunt prezenti 16 consilieri locali, absentand 
motivat domnii Purdescu Alin-Sebastian , Todorescu Laar și Dascalu Valentin.
 
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 13.04.2022
 
1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 13.04.2022.
2.- Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 05.04.2022.
3.- Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “Renovare energetică 
Liceul Tehnologic Decebal, Corp B-Școala Generală nr. 2 din Municipiul Caransebeș”, în 
cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B2, Componenta C5 - Valul 
Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în 
clădiri publice, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect 
și a cheltuielilor aferente acestuia.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
 
4.- Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “Renovare energetică 
Colegiul Național Traian Doda, Corp B-Școala Generală nr. 8 din Municipiul 
Caransebeș”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B2, Componenta 
C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și 
reziliență în clădiri publice, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi 
realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
 
5.- Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “Renovare energetică 
Internat Școlar, str. N. Popeea din Municipiul Caransebeș”, în cadrul apelurilor de 
proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B2, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema 
de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice,a descrierii 
sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente 
acestuia
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
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6..- Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii înscris în CF nr.41163 
Caransebeș, nr.cad.41163, în suprafață de 9.298 mp, proprietatea municipiului 
Caransebeș domeniul public, în vederea realizarii unui centru sportiv.
 
Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 13.04.2022.
Domnul Primar ar dori sa se lamureasca modalitatea de ridicare a amendamentelor.
Doamna Secretar spune ca, in confomitate cu Ordinul nr.25/2021 cu privire la 
Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local, se pot formula 
amendamente de fond sau de formă.
Acestea se pot depune in scris la Registratura, pana în ziua şedinţei consiliului 
local, inclusiv.
Este prevazuta si o exceptie cu privire la ridicarea amendamentelor in timpul 
dezbaterilor , daca se acestea refera la forma proiectului, la formulare,la 
eventualele erori materiale, gramaticale, care au intervenit in text. Aici este 
interpretabil.
In timpul sedintei nu se pot aduce modificari de fond, amendamente care sa modifice 
proiectul de hotarare. Documentele se transmit cu 7 zile inainte, pentru a putea 
formula eventuale amendamente.
Domnul Dragomir Cristian Eugen intreaba daca se pot aduce modificari la sumele alocate 
la Legea 350/2005, privind finantarile nerambursabile.
Doamna Secretar raspunde ca nu se pot aduce modificari ale sumelor in timpul 
dezbaterilor, acestea fiind modificari de fond la proiect.
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, convocata de îndată din data de 05.04.2022.
Se supune la vot procesul- verbal si se aproba în unaninimitate de voturi din cei 
prezenti.
 
Punctul 3.- Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “Renovare 
energetică Liceul Tehnologic Decebal, Corp B-Școala Generală nr. 2 din Municipiul 
Caransebeș”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B2, Componenta 
C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și 
reziliență în clădiri publice, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi 
realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unaninimitate de voturi din cei 
prezenti.
 
Punctul 4.- Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “Renovare 
energetică Colegiul Național Traian Doda, Corp B-Școala Generală nr. 8 din Municipiul 
Caransebeș”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B2, Componenta 
C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și 
reziliență în clădiri publice, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi 
realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unaninimitate de voturi din cei 
prezenti.
 
Punctul 5.- Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “Renovare 
energetică Internat Școlar, str. N. Popeea din Municipiul Caransebeș”, în cadrul 
apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B2, Componenta C5 - Valul Renovării, 
Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri 
publice,a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect și a 
cheltuielilor aferente acestuia.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unaninimitate de voturi din cei 
prezenti.
 
Punctul 6.- Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii înscris în CF nr.41163 
Caransebeș, nr.cad.41163, în suprafață de 9.298 mp, proprietatea municipiului 
Caransebeș domeniul public, în vederea realizarii unui centru sportiv.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unaninimitate de voturi din cei 
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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.


