
PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 28.04.2022, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş 
prin Dispoziţia nr. 333/21.04.2022 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea 
de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.04.2022.

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 14 consilieri locali, absenteaza motivat domnul Dragomir Cristian -Eugen, 
Craciunescu Emanuela Iconia, Todorescu Lazar, Cristescu Codruta Corina si Bojin Simion.

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 28.04.2022.

1.- Alegerea presedintelui de sedinta al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes
din data de 28.04.2022.
2.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data 
de 28.04.2022.
3.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş, convocata de îndată in data de 20.04.2022.
4.- Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023, aplicabile
în municipiul Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a 
terenurilor cu nr. top. 2063/1/1/1 în suprafața de 243 mp din CF nr. 42862 Caransebeș , nr. top. 
2036/2/1/2/1, in suprafata de 102,50 mp, din CF. 4871 si nr. top.2066/4/5, în suprafața de 390 mp, din 
CF nr.42863 Caransebeș, situate în intravilanul municipiului Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1



6.- Proiect de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat a 
terenurilor cu nr. top. 780/2/1 în suprafața de 34 mp, din CF nr. 38259 Caransebeș si nr. top. 
II/26/1/1/1/1/I in suprafata de 20837 mp, din CF. 7742, situate în intravilanul municipiului Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7. - Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.303/23.12.2010 cu privire la stabilirea taxei pentru 
închirierea sălilor de sport din municipiul Caransebeș la suma de 100 lei.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8. - Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor terenuri ca urmare 
a nedemararii lucrarilor de construire de catre beneficiari si atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi 
de teren in zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii 
nr.15/2003.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de utilizare a terenurilor de 
sport multifuncționale proprietatea municipiului Caransebeș, anexă la HCL nr. 121 din 29.05.2018.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

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 aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de 
Asistenta Sociala Caransebes, modificarea organigramei si a statului de functii pentru functiile publice 
si contractuale si transformarea unei functiei publice ca urmare a promovarii in grad profesional a 
titularului postului .
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

12.- Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare” al municipiului Caransebeș,
domnului Dascalu Valentin, consilier local, în cadrul consiliului local al municipiului Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

Punctul 13. – Întrebări.Interpelari.
Punctul 14.- Diverse.

Punctul 1. Alegerea presedintelui de sedinta al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebes din data de 28.04.2022.
Domnul Primar il propune pe domnul Curelea Dragos Constantin. Domnul Curelea Dragos refuza 
propunerea.
Domnul Curelea Dragos Constantin propune presedinte de sedinta pe domnul Pasere Felician – Ionel.
Se supune la vot si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.



Punctul 2. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş 
din data de 28.04.2022.
Domnul Primar propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare:
- Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, pentru investiția „Extindere 
conductă gaze naturale presiune medie pentru imobilele situate pe străzile Valea Cenchii, Calea 
Timișoarei și Corcana din municipiul Caransebeș, județul Caraș-Severin”.
- Proiect de hotarare privind depunerea proiectului “Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale 
multifamiliale din Municipiul Caransebeș – str. Cazarmii, Bl.11, Scara A”  , în cadrul apelurilor de 
proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A3.1, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 1 - Schema de 
granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale.
Se supune la vot ordinea de zi cu completarile aduse și se aproba în unanimitate de voturi din cei 
prezenti.

Punctul 3. Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş, convocata de îndată in data de 20.04.2022.
Se supune la vot procesul- verbal si se aproba in majoritate de voturi din cei prezenti cu 11 voturi 
pentru si si 3 abtineri din partea domnilor Rafa Vasile Iulia, Purdescu Alin si Ponetchi Maria.

Punctul 4.- Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023, 
aplicabile în municipiul Caransebes.
Domnul Curelea Dragos Constantin propune următorul amendament:
La Proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023, 
aplicabile în municipiul Caransebes propunem adăugarea următorului articol:
,,Art. 1^1
Se aprobă aplicarea majorării impozitului aferent clădirilor monument istoric neîngrijite/degradate, în 
care se desfășoară activități economice, cu până la 500% începând cu 1 ianuarie 2023.
Măsura impozitului majorat se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Caransebeș, individual 
pentru fiecare clădire/corp clădire în parte și se aplică tuturor proprietarilor imobilului respectiv, 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost adoptată hotărârea Consiliului 
Local.
Se aprobă înființarea unei comisii de identificare a clădirilor monument istoric aflate în stare de 
degradare. Comisia are sarcina de a identifica imobilele respective și de a transmite somații 
proprietarilor în vederea renovării/reabilitării. Aceste somații vor menționa faptul că nerespectarea 
prevederilor legale în vigoare atrage după sine răspunderea proprietarilor în cazul producerii unor 
accidente sau a degradării totale a imobilului monument istoric. Somațiile vor fi transmise până cel 
târziu la 1 iulie a anului în curs. ''
Se supune la vot amendamentul adus si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul adus si se aproba in unanimitate de voturi din 
cei prezenti.

Punctul 5. Proiect de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul 
privat, a terenurilor cu nr. top. 2063/1/1/1 în suprafața de 243 mp din CF nr. 42862 Caransebeș , nr. top.
2036/2/1/2/1, in suprafata de 102,50 mp, din CF. 4871 si nr. top.2066/4/5, în suprafața de 390 mp, din 
CF nr.42863 Caransebeș, situate în intravilanul municipiului Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.



Punctul 6. Proiect de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul 
privat a terenurilor cu nr. top. 780/2/1 în suprafața de 34 mp, din CF nr. 38259 Caransebeș si nr. top. II/
26/1/1/1/1/I in suprafata de 20837 mp, din CF. 7742, situate în intravilanul municipiului Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 7. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.303/23.12.2010 cu privire la stabilirea taxei 
pentru închirierea sălilor de sport din municipiul Caransebeș la suma de 100 lei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 8. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor terenuri ca 
urmare a nedemararii lucrarilor de construire de catre beneficiari si atribuirea în folosinţă gratuită a 
unor loturi de teren in 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 9. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de utilizare a 
terenurilor de sport multifuncționale proprietatea municipiului Caransebeș, anexă la HCL nr. 121 din 
29.05.2018.
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
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti,cu o abtinere 
din partea domnului Rafa Vasile -Iulian.

Punctul 11. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
Directiei de Asistenta Sociala Caransebes, modificarea organigramei si a statului de functii pentru 
functiile publice si contractuale si transformarea unei functiei publice ca urmare a promovarii in grad 
profesional a titularului postului .
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 12. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare” al municipiului 
Caransebeș, domnului Dascalu Valentin, consilier local, în cadrul consiliului local al municipiului 
Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti si o abtinere 
din partea domnului Dascalu Valentin.

Punctul 1 peste ordinea de zi . Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, 
pentru investiția „Extindere conductă gaze naturale presiune medie pentru imobilele situate pe străzile 
Valea Cenchii, Calea Timișoarei și Corcana din municipiul Caransebeș, județul Caraș-Severin”.
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 hotărâre privind depunerea proiectului “Renovarea energetică 
pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din Municipiul Caransebeș – str. Cazarmii, Bl.11, Scara A”  , 
în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A3.1, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa
1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 13. - Intrebari. Interpelari.



Punctul 14.- Diverse.

Domnul Pasat Aurel spune ca in sala se afla crescatorii de animale din municipiul Caransebes care 
doresc sa depuna la APIA cereile unice de plata, si au auzit ca exista o suprafata de teren pe care 
urmeaza sa se faca un parc cu panouri solare.

Domnul Primar precizeaza ca s-a discutat despre acest lucru dar nu este nimic cert, nimic sigur, cu 
siguranta daca vom face acest lucru vom avea in vedere si crescatorii de animale, cred ca dansii au 
suficient teren pentru pasunat mai ales ca a plecat familia Carpaci care a avut 200 de ha. Este un lucru 
foarte bun daca 100 de ha s-ar transforma intr- un camp de panouri solare, am reduce semnificativ 
cheltuielile electrice ale municipiului Caransebes, este o dezvoltare foarte buna, toate comunitatile 
merg pe aceste proiecte.

Domnul Lupsa crescator de animale spune ca in forma actuala cum arata harta si daca se face acest 
camp de panouri solare vom fi ingraditi, iar daca nu avem pasune exista o legea care ne poate confisca 
animalele. Dorim diferenta de pasune sa se imparta pentru fiecare crescator de animale.

Eu de exemplu am 300 de animale si tot timpul trebuie sa dau declaratie pentru suprafata.

Domnul Schinteie Petru precizeaza ca daca au ramas cele 200 ha o sa primiti diferenta .

Domnul Paica Simion intreaba pe cati ani se face un contract.

Domnul Lupsa spune ca pe 7 ani si la pasune nu poti sa schimbi destinatia.Solicita sa primeasca un 
respuns legal.

Domnul Purdescu Alin spune ca, consilierii nu sunt de specialitate ca sa rezolve problema in Consiliul 
Local.

Domnul Dascalu Valentin spune ca sunt reprezentantii din Primarie care trebuie sa rezolve, nu 
consilierii locali .

Domnul Juca Pavel spune ca, cei de la Serviciul Inventar Patrimoniu trebuie sa ne dea disponibilul de 
pasune, aceasta sa fie identificata si mi s-a dat o harta cu 40 ha.

Domnul Curelea spune ca si daca s-ar face aceasta investitie, animalele ar putea pasuna pe langa.

Domnul Corduneanu Marian spune ca da, se poate.

Domnul Pasat Aurel spune ca poate investitorul nu I lasa .

Domnul Schinteie Petru spune ca poate ar trebui sa pasuneze pe celebrul munte.

Domnul Dascalu Valentin spune ca ar putea pasuna acolo.

Domnul Lupsa spune ca nu se poate pentru ca este teren privat.

Domnul Primar spune ca o sa invite toti crescatorii de animale sa aibe o discutie pe aceasta tema.



Domnul Lupsa precizeaza ca daca nu au teren in concesiune nu vor putea depune cererile la APIA. Noi 
cerem atribuirea directa a pasunilor fara licitatie, exista aceasta posibilitate , daca stam dupa licitatie 
trece termenul limita de depunere la APIA.

Doamna Boncia Natalia intreaba ce se intampla cu locurile de parcare de la Centrul de Informare 
turistica, nu se mai poate parca acolo.

Domnul Primar spune ca da, deoarece acele locuri sunt pentru vizitatori care doresc informatii turistice.
Sunt alte parcari in oras sau chiar vis-a- vis de Transal, desi este un teren privat se poate parca acolo.

Domnul Rafa Vasile- Iulian precizeaza ca s -a spus, ca reparatia pe strada Ardealului va fi refacuta 
integral.

Domnul Viceprimar spune că în raport s-au acordat 90 de zile pentru a se remedia situația timp în care 
lucrarea nu este achitată către Strabag.

S-au constatat nereguli, printre care gurile de canal nu au fost ridicate la nivel, bucățile de reparații 
trebuiau să se întindă pe tronsoane mai mari de drum și nu putem să semnăm o recepție pentru că noi 
am promis stradă ca în palmă și când colo nu e decât reparată.

Domnul Primar spune că reprezentanții firmei și-au justificat calitatea lucrării prin faptul că licitația a 
fost pentru lucrări de reparații nu investiți și materia primă a crescut față de momentul semnării 
contractului.

Domnul Paica Simion spune ca pe starzile laterale s-a lucrat bine iar aici nu, cea mai circulata strada.

Domnul Primar spune ca licitatii oricum sunt dar nu se prezinta nimeni, avem o gramada de proiecte si 
de prezentat nu se prezinta, si preturile au crescut, constructori au o instabilitate acum .

Doamna Gagiu Carmen delegat Satesc intreaba daca trotuarele de la Jupa se mai pot include in 
proiectul Anghel Salygni, terenul de sport ar avea nevoie de reparatii la fel si la scoala este nevoie de o 
centrala.

Domnul Primar spune ca trotuarele nu se mai pot include, iar pentru scoala o sa aiba in vedere aceasta 
investitie.

Domnul Corduneanu Marian spune ca s-ar putea face incalzirea la scoala cu panouri fotovoltaice, 
investitia ar fi in jur de 30.000 de euro si ar fi si curent si incalzire.

Domnul Purdeacu Alin solicita daca se poate asfalta trotuarul de la Michelini spre stadion la Balta 
pentru iubitorii de fotbal care mai merg acolo.

Domnul Primar spune ca este un buget aprobat cu anumite investitii, dar daca raman bani vom mai 
putea face si alte lucruri, vrem si trotuarele de pe strada Libertati asfaltate, vrem si strada din fata 
Primariei, vrem si aleea spre cimitir in Pipirig, Casa Alex vrea si o parcare in fata sa nu mai parcheze 
masinile pe lateral, ne roaga si TMD ul si Marchezi sa face drum, dar nu sunt bani.

Domnul Paica Simion , spune sa faca ei drumul.



Domnul Dascalu Valentin spune ca drumul este al nostru.

Domnul Paica Simion spune ca sunt o groaza de solicitari la mapa, la fel si cererea de la Substatia de 
Ambulanta, care pana acum a functionat gratis.

Domnul Bogdea Constantin spune ca doamne trebuie sa se adreseze Spitalului nu Primariei si va primi 
acest spatiu incontinuare gratis.

Domnul Dascalu Valentin spune ca noi am dat prin hotarare toate spatiile spitalului.

Domnul Curelea Dragos spune ca la mapa avem o adresa de intrerupere energie electrica si gaz la SC 
CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL.

Domnul Primar spune ca da asa este.

Domnul Bogdea Constantin spune ca cel mai bine ar fi ca internatele scolare sa treaca iarasi in 
subordinea Liceului Dacia.

Domnul Schinteie precizeaza ,, echivalent desfiintarea societatii”.

Va adresati Primariei pentru a va achita datoriile, aveti vreo propunere?

Doamna Danilea Radoi administrator SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL spune ca cel mai bine
ar fi sa fie preluat de catre scoala asa cum a precizat si domnul Bogdea. Noi suntem doar 3 persoane 
angajate.

Domnul Schinteie Petru spune ca atunci contractele ar fi incheiate de scoala si se poate convoca AGA, 
trecuti angajatii la scoala precum si bunurile.

Domnul Curelea Dragos spune ca la mapa se mai afla iarasi petitia domnului Nicorescu.

Domnul Schinteie Petru precizeaza ca a luat legatura cu domnul Buta Catalin, sef serviciu Inventar 
Patrimoniu, asteptam actele, si dupa, o sa vedem ce vom face cu cele doua doamne care doresc sa 
doneze acel teren pe care se va construi acest drum. Serviciul de Cadastru si Urbanismul trebuie acum 
sa colaboreze, sa faca acest lucru.

Domnul Primar spune ca pana prin 15 mai ar trebui sa fie gata actele.

Domnul Schinteie Petru spune ca va fi acces, acolo dar autorizatie de construire, nu.

Domnul Curelea Dragos spune ca este la mapa si adresa doamnei doctor Vucea Felicia.

Domnul Dumbrava Adrian , Manger Spital , spune ca se lucreaza la aceasta petitie.

Domnul Purdescu Alin spune ca la mapa este si solicitarea domnisoarei Radulescu.

Domnul Dascalu Valentin spune ca este un HCL care prevede ca ai dreptul la terasa in fata punctului de
lucru.



Domnisoara Radulescu spune ca doreste o terasa sezoniera in fata punctului de lucru sau pe locurile de 
parcare din lateralul Mall ului. Nu sunt numerotate acele locuri de parcare si nu sunt inscrise niciunde.

Domnul Primar spune ca mai sunt firme care au punct de lucru in mall si doresc terase sezoniere, dar 
nu este spatiu, putem inchide parcul de la mall si facem terase peste tot atunci, sa l face spatiu pietonal.

Domnul Bogdea Constantin spune ca este mall -ul si are nevoie de parcare.

Domnul Primar spune ca poate oferi spatiu pe centru, dar domnisoara nu doreste decat in fata mall- 
ului.

Domnisoara Radulescu precizeaza ca a facut o cerere si nu a primit raspuns in termen si totodata 
intreaba de ce nu poate avea terasa in fata punctului de lucru, la fel ca si altii?

Domnul Schinteie Petru intreaba daca terasele de pe langa mall au autorizatie de construire?

Doamna Aura Serdesniuc, Arhitect Sef spune ca da, si totodata mai spune ca este o hotarare de 
Consiliul Local care delimiteaza zona de terase.

Domnul Schinteie Petru spune ca asa a fost si in cazul Musteta, unde tot urbanismul nu a fost de acord 
cu aprobarea PUZ, iar instanta a decis sa se aprobe.

Doamna Aura Serdesniuc spune ca instanta a decis sa se aprobe PUZ, nu acea parcare care este acolo .

Domnul Primar spune ca se va face un proiect de hotarare, sa se modifice acel amplasament si se va 
scoate la licitatie si va dura procedura foarte mult , exista si riscul ca sa vina altcineva la licitatie.

Domnisoara Radulescu intreaba daca terasele de pe centru au autorizatie de functionare?

Domnul Primar spune ca terasele de pe centru functioneaza in baza hotararii intru -cat au respectat 
conditiile prevazute in HCL.

Doamna Aura Serdesniuc spune ca a intocmit un raport pe care l-a pus la dispoziția consilierilor locali 
în sedinta, din care rezulta urmatoarele:

Serviciului Urbanism și Autorizări, Avizări, Urbanism, care nu a avizat favorabil, în condițiile HCL: 
58/2015, art.2, niciuna din cele două propuneri de amplasament.

,, Propunerea 1 - cea de amplasare pe locurile de parcare din parcarea publică evidențiată ca zonă de 
parcare prin HCL 56/28.02.2018, anexa 1,1, pct.3 - parcare Mall, contravine prevederilor Codului 
Rutier care prevede la art.5, alin 4 care interzice ” amplasarea construcţiilor de orice fel şi practicarea 
actelor de comerţ pe trotuar sau pe acostament, în parcările amenajate sau pe partea carosabilă ...”. De 
asemenea în zona centrală există un deficit de locuri publice de parcare, care face imposibilă renunțarea
la locuri de parcare existente.

Propunerea 2 - cea de amplasare pe centru se suprapune pe amplasamentul VII, amplasament pe care 
este autorizată terasa S.C. DUMY & NYCO MAGNETIC S.R.L.



Pentru amplasarea unei terase sezoniere a fost propus unul dintre amplasamentele rămase libere in 
Centrul Civic din municipiul Caransebeș, amplasamente prevăzute prin Hotărârea nr.106/2013.

Domnul Paica Simion ia cuvântul și spune ca domnul Adrian Dumbrava, managerul spitalului, în urma 
cu 1 an s-a înrolat la o misiune foarte grea și a promis că va veni, lunar, să prezinte consilierilor locali 
situaţia unităţii medicale.

Domnul Manager Adrian Dumbrava a explicat că singurele şedinţe la care poate să participe, sunt cele 
ordinare şi nicidecum cele cu alt caracter.

Domnul Curealea Dragoş spune ca a văzut o aroganţa arătată într-o emisiune difuzată pe reţelele 
sociale, domnul manager a luat în derâdere Consiliul local şi l-a umilit pe dl Paica pentru faptul că l-a 
chemat la şedinţă, deşi chiar el a promis că va veni lunar. Situaţia prezentată de manager sau de 
membrii conducerii spitalului a fost una cosmetizată, şi nicidecum cea reală.

Domnul Manager Adrian Dumbrava spune ca la 31 decembrie 2021, pe tot anul financiar trecut, mai 
exact, veniturile unităţii medicale s-au ridicat la suma de 75.030.125 de lei, iar plăţile au fost de 
74.528.453 de lei, un excedent, deci, de 501.672 de lei.

Plăţi restante, datorii la 31 decembrie, 12.434.219 lei. Arierate, 9.075.975 de lei. Stocul care se 
regăseşte în restanţă: medicamente – 358.219 lei, materiale sanitare şi reactivi – 233.723 de lei, un total
de 591.942 de lei. Dacă scădeţi excedentul cu stocul pe care-l avem din arierate veţi vedea că, din 
plăţile restante, datoria este de 11.046.218 lei. Asta e situaţia financiară. Dacă doriţi întrebaţi-mă pe 
capitole, sunt la dispoziţia dumneavoastră.

Domnul Paica Simion spune ca în luna aprilie 2021, aţi avut 11.739.000 de lei datorie, iar în martie 
2022 sunt 13.320.000 de lei, deci cu 1.581.000 de lei au crescut datoriile din 2021 până în 2022.

Domnul Bogdea Constantin Florin precizeaza că atât în Consiliul de administraţie al spitalului, cât şi în
Consiliul local, situaţia financiară a fost prezentată detaliat, pe secţii.

Doamna Boncia Natalia spune ca a cerut bilantul contabil în cadrul Consiliului de Administratie 
deoarece face parte din acest CA și nu i- a fost pus la dispoziție de către mangerul Spitalului. A spus ca 
îl găsesc la Primarie.

Domnul Primar spune ca datele sunt publice, sunt la Primărie, ce faceţi cu ele? Tu, Natalia ce faci cu 
ele, te joci, le iei acasă şi le citeşti? Aveţi voi ceva acum, v-a căşunat, a fost în Consiliul de 
administraţie şi le-a prezentat acolo.

Domnul Manager Adrian Dumbrava spune ca a invitat consilierii de mai mult ori, am zis să facem 
întâlniri în care să discutăm amical, o dată pe lună, despre spital, că n-am venit să preiau un spital pe 
roze, ca să fim înţeleşi. Aţi schimbat 12 manageri în cinci ani, atât de grozavă a fost instituţia asta, iar 
acum văd că e atât interes pentru ea… Să discutăm, să parlamentăm, să vin cu soluţii. Am o grămadă de
chestiuni pe care n-am cu cine să le discut, că nu v-aţi făcut timp. N-aţi venit o dată, în afară de doi, trei
consilieri care au zis hai să stăm de vorbă, ce aveţi de gând să faceţi?”.

Domnul Pasere Felician – Ionel 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.


