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Încheiat  astăzi,  23  mai 2012,  cu  ocazia  şedinţei  extraordinare  a  Consiliului  Local  al
municipiului  Caransebeş,  convocată  prin  Dispoziţia  nr.  328/23.05.2012 a  Primarului  municipiului
Caransebeş,  prin  care  se  propune  ordinea  de  zi  a  şedinţei  extraordinare  a  Consiliului  Local  al
municipiului Caransebeş din data de 23.05.2012.

În  conformitate  cu  dispoziţiile  art.39  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică
locală, convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş,
precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei şi ordinea 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.

În  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  215/2001  şi  ale  Regulamentului  de  organizare  şi
funcţionare  a  Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  la  începutul  şedinţei  s-a  făcut  apelul
nominal  al  consilierilor  prezenţi  la  şedinţă.  Din  cei  19  consilieri  aflaţi  în  funcţie  sunt  prezenţi  13
consilieri, fiind absenti motivat domnul Hurduzeu Silviu, domnul Ionescu Marius, domnul Isac Marius,
domnul Minea Mihai si domnul Strejariu Filip Petru si absent nemotivat domnul Armas Matei.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebeş, domnul Ion Marcel Vela, Viceprimarul
municipiului Caransebeş, domnul Iova Ilie si Secretarul municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu.
De asemenea, sunt prezenţi şefii serviciilor şi compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului
propriu al Primarului şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.
Preşedintele de şedinţă, domnul Albai Petru constată că sunt îndeplinite condiţiile art.  40 din

Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  şedinţa  Consiliului  Local  fiind  legal
constituită.

În continuare, domnul preşedinte Albai Petru, conform prevederilor art.43 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, dă citire ordinii de zi:

 „Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa extraordinară din data de
23.05.2012,  orele  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, cu următoarea ordine de zi:
       Punctul 1. - Aprobarea  ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului
Caransebeş  din data de 23.05.2012.
                  Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate de voturi din cei prezenţi.

               Punctul 2. - Aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
municipiului Caransebeş din data de 11.05.2012.
                  Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate de voturi din cei prezenţi.

 Punctul 3. - Proiect de hotărâre privind retragerea Consiliului Local al municipului Caransebeş,
în calitate de asociat, din S.C. ECOSAL CARAŞ-SEVERIN S.R.L. şi revocarea HCL nr.204/11.08.2011 şi
HCL nr.205/11.08.2011.

                  Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate de voturi din cei prezenţi.
 Punctul 4. - Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de asociere în participaţiune

între  municipiul  Caransebeş,  prin  Consiliul  Local  al  municipiului  Caransebeş,  S.C.  S.P.  &  A.G.E.
FASHION DISTRIBUTION S.R.L. şi S.C. Transal Urbis S.R.L., având ca obiect colectarea, preluarea,
incinerarea, prelucrarea şi valorificarea superioară a deşeurilor în sistem industrial, cu echipamente de
prelucrare ECO 1.

                Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate de voturi din cei prezenţi.



      
        D-l  Albai  Petru mulţumeşte  colegilor consilieri  pentru prezenţă,  apoi declară închise lucrările

şedinţei. Şedinţa a fost publică, a început la ora 14.00  şi  s-a încheiat la ora 15,00, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.                         
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