
             ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

                                                               PROCES VERBAL

        Încheiat astăzi, 28.01.2022, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş prin Dispoziţia nr. 134/23.12.2021 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se 
propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 
28.01.2022.
        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 18 consilieri locali, domnul Dragomir Cristian -Eugen si 
Stefaroi Vlad -Iulian participă online prin intermediul platformei ZOOM si absenteaza motivat domnul
Purdescu Alin -Sebastian.
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 28.01.2022.

Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş, din data de 28.01.2022.
Punctul 2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş, convocata de îndată in data de 18.01.2022.
                                                     Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                                    Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 3- Proiect de hotarare privind actualizarea valorii obiectivului de investitii ,, Consolidare 
planseu Colegiul National Traian Doda din municipiul Caransebes (sala limba si literatura romana)”,
realizata de SC Pro Casa Proiect SRL, Caransebes.
                                                         Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 4- Proiect de hotarare privind atribuirea unor loturi de teren in folosinta gratuita in zona 
Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003 si retragerea 
dreptului de folosinta acordat, ca urmare a renuntarii unor beneficiari la terenul atribuit.

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



Punctul 5- Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare
în sensul prorogarii termenului de atribuire a locurilor de parcare până la data de 31.12.2022 , pentru 
parcările de reședință amenajate în municipiul Caransebes.
                                                      Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                                      Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 6- Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii în anul 2022 a termenului contractelor 
de închiriere teren proprietate publica sau privata a municipiului Caransebes ( amplasamente garaje, 
amplasamente chioscuri, amplasamente terase sezoniere, doar la locul exercitarii activitatii, terenuri 
agricole (fanete, arabil) amplasamente construcții provizorii ( statii telefonie mobila – antene )) și 
indexarea cu rata inflatiei a pretului inchierierii.
                                                       Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                                       Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 7- Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii în anul 2022 a termenului contractelor 
de închiriere ce urmează a fi încheiate pe anul 2022 , precum și a spațiilor cu altă destinație decât 
aceea de locuință și indexarea cu rata inflației a prețului închirierii , exprimat în moneda națională , la
reînnoirea contractelor .
                                                           Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                                           Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 8- Proiect de hotarare privind prelungirea pe anul 2022 a termenului contractelor de 
închiriere a spațiilor comerciale/mese/terenuri, administrate de Serviciul Public Piata Gugulanilor și 
indexarea cu rata inflatiei în valoare de 5,1% a pretului inchirierii.
                                                            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                                           Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 9- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,, 
Extindere zona locuinte", strada Zlagnei, in extravilanul municipiului Caransebes, beneficiari Lucaci 
Daniel, Graf Luminita Natasa, Jaros Veronica Ionica.
                                                            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                                           Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

Punctul 10- Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Caransebes, 
nr.9784/01.04.2016, încheiat cu SC TRANSAL URBIS SRL, pe o perioada de 3 ani.
                                                          Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

Punctul 11- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local 
pentru anul 2022 pentru beneficiarii de ajutor social, acordat conform Legii 416/2001 privind venitul 
minim garantat.
                                                        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

Punctul 12- Proiect de hotarare privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Caransebes. 



                                                      Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                                     Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

Punctul 13- Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii în anul 2022, a celor 5 zile de concediu 
de odihnă rămase neefectuate în anul 2021 pentru Primarul municipiului Caransebeș si a celor 6 zile 
de concediu de odihnă rămase neefectuate în anul 2021, pentru Viceprimarul municipiului 
Caransebeș.
                                                          Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

Punctul 14- Proiect de hotarare privind aprobarea unui numar de 130 de posturi pentru asistenti 
personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2022, la nivelul municipiului Caransebes.
                                                        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

Punctul 15- Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si Statul de functii pentru functiile 
publice si contractuale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Caransebes.
                                                      Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                                      Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

Punctul 16. Prezentarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai 
persoanelor cu handicap grav, pe semestrul II al anului 2021.

Punctul 17. – Întrebări.Interpelari.

Punctul 18.- Diverse.

Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş 
din data de 28.01.2022.
Domnul Primar propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare intre Spitalul Municipal de 
Urgenta Caransebes si Spitalul Clinic Judetean „ Pius Brinzeu" Timisoara, in vederea unei bune 
functionari a Punctului Operational Aeromedical de la Caransebes.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnica si a indicatorilor tehnico -economici 
pentru Obiectivul de investitii ,, Proiectare si executie retea de oxigen etaj 3 ( Sectia cardiologie) la 
Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes.
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 18.01.2022.
Se supune la vot procesul- verbal si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti,cu 17 voturi 
pentru și o abținere din partea doamnei Boncia Natalia .
Punctul 3. Proiect de hotarare privind actualizarea valorii obiectivului de investitii ,, Consolidare 
planseu Colegiul National Traian Doda din municipiul Caransebes (sala limba si literatura romana)”,
realizata de SC Pro Casa Proiect SRL, Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 4. Proiect de hotarare privind atribuirea unor loturi de teren in folosinta gratuita in zona 



Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003 si retragerea 
dreptului de folosinta acordat, ca urmare a renuntarii unor beneficiari la terenul atribuit.
Domnul Pasat Aurel intreaba daca este de datoria Primariei sa asigure apa, canal, drum si sa 
cuprindem drumul in buget?
Domnul Primar spune ca in sarcina noastra este drumul dar care nu este realizat, este cuprins pe 
proiectul Anghel Saligni, de celelalte utilitati trebuie sa se ocupe societatile respective Aquacaras, 
ENEL ,etc.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 5. Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare 
în sensul prorogarii termenului de atribuire a locurilor de parcare până la data de 31.12.2022 , pentru 
parcările de reședință amenajate în municipiul Caransebes.
Domnul Schinteie Petru întreabă dacă nu se prelungeste la toată lumea?
Domnul Primar spune ca Regulamentul actual prevede o perioada de 3 ani pentru fiecare parcare. In 
anumite locuri acest termen a expirat. În proiectul acesta prorogam termenul pe încă 1 an pentru 
aceste zone.
Domnul Juca Cristian spune ca termenul de atribuire al locurilor de parcare din parcarile de resedinta
este de 3 ani, pentru majoritatea expirand la 31.12.2021. Procedura de atribuire pentru 2022-2024ar 
trebui organizata si finalizata pana la finele lunii februarie 2022, iar pentru parcarile in care pana la 
data de 30 noiembrie 2021 au fost inregistrate cereri care nu au putut fi solutionate favorabil( datorita
lipsei locurilor de parcare) atribuirea se face prin licitatie publica. Tinand cont ca lucrarile de 
redelimitare si renumerotare a locurilor de parcare de resedinta nu s-au finalizat se impune prorogarea
termenului pentru care s-a facut atribuirea, astfel incat licitatiile sa poata fi organizate in 2023pentru 
urmatoarele parcari de resedinta din prezentul proiect.
Domnul Schinteie spune ca, chiar și din 3 în 3 ani este greu să se tot liciteze.
Domnul Primar spune ca parcul auto crește, nu putem sa nu licitam, este singura modalitate.
Domnul Schinteie Petru precizeaza ca se fac bani dar să se facă și locuri de parcare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 6. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii în anul 2022 a termenului contractelor de
închiriere teren proprietate publica sau privata a municipiului Caransebes ( amplasamente garaje, 
amplasamente chioscuri, amplasamente terase sezoniere, doar la locul exercitarii activitatii, terenuri 
agricole (fanete, arabil) amplasamente construcții provizorii ( statii telefonie mobila – antene )) și 
indexarea cu rata inflatiei a pretului inchierierii.
Domnul Schinteie Petru spune ca și aici ar trebui licitatii din 3 în 3 ani.
Domnul Primar spune ca la unele ar putea fi licitatie dar la unele nu.
Domnul Corduneanu Marian întreabă ce s ar întâmpla cu garajele.
Domnul Schinteie Petru precizeaza ca ar trebui separate, garaje, terease, etc.
Domnul Juca Cristian spune ca la terase se refera la terenul din fata punctului de lucru.
Domnul Schinteie Petru spune ca avem terase în Centru amplasate.
Domnul Primar spune ca în Centru se va face un PUZ și se va schimba, terasa doar în dreptul 
punctului de lucru.
Domnul Schinteie Petru întreabă dacă în acest an?
Domnul Primar spune ca mai durează, iar dacă va referiți la contractul Rujan, prin act aditional se 
poate prelungi dacă are achitata integral chiria.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 7. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii în anul 2022 a termenului contractelor de
închiriere ce urmează a fi încheiate pe anul 2022 , precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea 
de locuință și indexarea cu rata inflației a prețului închirierii , exprimat în moneda națională , la 
reînnoirea contractelor .
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.



Punctul 8. Proiect de hotarare privind prelungirea pe anul 2022 a termenului contractelor de 
închiriere a spațiilor comerciale/mese/terenuri, administrate de Serviciul Public Piata Gugulanilor și 
indexarea cu rata inflatiei în valoare de 5,1% a pretului inchirierii.
Domnul Schinteie Petru precizeaza ca și în cadrul Serviciului Public Piața Gugulanilor s ar putea face
acele licitatii.
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 pentru lucrarea ,, 
Extindere zona locuinte", strada Zlagnei, in extravilanul municipiului Caransebes, beneficiari Lucaci 
Daniel, Graf Luminita Natasa, Jaros Veronica Ionica.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 10. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Caransebes, 
nr.9784/01.04.2016, încheiat cu SC TRANSAL URBIS SRL, pe o perioada de 3 ani.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti. 
Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pentru
anul 2022 pentru beneficiarii de ajutor social, acordat conform Legii 416/2001 privind venitul minim 
garantat.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al 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 aprobarea efectuarii în anul 2022, a celor 5 zile de concediu 
de odihnă rămase neefectuate în anul 2021 pentru Primarul municipiului Caransebeș si a celor 6 zile 
de concediu de odihnă rămase neefectuate în anul 2021, pentru Viceprimarul municipiului 
Caransebeș.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti, cu 17 
voturi pentru,iar domnul Pasere Felician-Ionel nu voteaza.
Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui numar de 130 de posturi pentru asistenti 
personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2022, la nivelul municipiului Caransebes.
Domnul Todorescu Lazar intreaba cat este un ajutor.
Doamna Georgescu Daniela din cadrul Directiei de Asistenta Sociala, spune ca 1542 lei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si Statul de functii pentru functiile 
publice si contractuale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Caransebes.
Domnul Curelea Dragos spune ca are un amendament si anume:
Art.1. (1) Postul vacant de asistent social din cadrul Compartimentului Protectia Copilului si 
interventia de urgenta in cazuri de abuz, neglijare si prevenirea marginalizarii sociale este destinat 
Serviciului de Asistenta Sociala din Cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes. (2) Postul de 
asistent social va fi ocupat cu respectarea prevederilor legale in vigoare si are prevazute atributii 
referitoare la asistarea urmatoarelor categorii de cazuri sociale:
- persoane cu dizabilitati;
- persoane fara acte, venituri, locuinta sau apartinatori;
- victime ale violentei familiale;
- abuzuri / neglijare / abandon al copilului;
- victime ale abuzurilor sexuale, fizice, psihice;
- persoane consumatoare de substante psihoprofe, psihoactive, halucinogene, etc;
- persoane cu risc de suicid;
- persoane pierdute;
- apartinatori confruntati cu situatii limita;



- persoane decedate fara apartinatori;
Domnul Corduneanu Marian spune ca este nevoie de aceasta persoana la Spital.
Se supune la vot amendamentul adus si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adus si se aproba in unanimitate de voturi din
cei prezenti.
Punctul 1 peste ordinea de zi . Proiect de hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare 
intre Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes si Spitalul Clinic Judetean „ Pius Brinzeu" Timisoara,
in vederea unei bune functionari a Punctului Operational Aeromedical de la Caransebes.
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 aprobarea documentatiei tehnica si 
indicatorii tehnico -economici pentru Obiectivul de investitii ,, Proiectare si executie retea de oxigen 
etaj 3 ( Sectia cardiologie) la Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 16. Prezentarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai 
persoanelor cu handicap grav, pe semestrul II al anului 2021.
Punctul 17. - Intrebari. Interpelari.

Domnul Pasat Aurel precizeaza ca la toate societatile din subordinea Consiliului Local Cureta de 
Conturi s a sesizat cu privire la anumite nereguli. Doresc un buget de la toate societatile noastre și îl 
rog și pe domnul manager de la Spital să ne prezinte o situație clara pe anul 2021, tot ce primesc de la 
Primărie ca și bani, cum administreaza acești bani, sa motiveze toate cheltuielile. Aștept răspuns de la 
toate societatile, inclusiv Spital.
Domnul Primar spune ca Piața Gugulanilor, și SC Gugulania Land SRL nu primește nici un ban de la 
Primărie. SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL are o datorie de 100.000 lei pierdere, nu de 40.000
de euro așa cum s-a spus.Scoala nu a funcționat pe timpul pandemiei, factura la gaz s-a marit de la 
9000 lei la 30.000 lei, directorul are un salariu de 2600 lei net, contabilul are doar 900 lei, angajat cu 
2 ore, este un pedagog și o femeie de serviciu, au incasari intre 23.000-27.000 lei și cheltuieli intre 
25.000 -28.000 lei pe luna. Vrem sa intervenim pe un etaj sa reparam.
Domnul Schinteie Petru întreabă dacă este oportuna aceasta societate, când era la liceu avea doar o 
femeie de serviciu și un pedagog.
Domnul Primar spune ca internatul de pe str. Popeea este cuprins intr un proiect, cazarile la internate 
au înregistrat un regres,iar când a fost director s-a bucurat ca le-a preluat Primaria.
Doamna Cristescu Codruta spune ca, 70 % din copii prefera gazda, acum li se deconteaza și naveta.
Domnul Schinteie Petru spune ca AQUACARAS plătește doar 524 lei, pentru chirie, este o suma mica.
Domnul Bogdea Constantin spune ca tariful nu se poate mari și ca ar trebui gândit ca sa revină înapoi 
la școli.
Domnul Primar spune ca este discutabil, internatul de pe Popeea are 400 locuri, niciodată nu se va 
umple, poate reușim sa schimbam destinația în locuinte sociale.
Domnul Todorescu Lazar spune ca este foarte bine să fie locuinte sociale.
Domnul Dascalu Valentin spune ca este o rușine internatul de pe str.Popeea.
Domnul Schinteie Petru spune ca ar trebui sa avem prețul diferit la SC CAZARE SI SRVICII PUBLICE
SRL, sunt și alți oameni cazati acolo.
Doamna Cristescu Codruta spune ca este tariful diferit, au alt tarif fata de elevi.
Domnul Pasat spune ca la AQUACARAS revine 13 lei pe zi, sunt persoane care plătesc 50 lei pe zi.
Domnul Primar spune ca AGA poate decide.
Domnul Pasat Aurel precizeaza ca nu este nimeni în sala de la SPIR și ca dorește o prezentare pana 
data viitoare a investitiilor.
Domnul Viceprimar spune ca dansul se ocupa de SPIR.
Domnul Rafa Vasile spune ca la mapa se afla adresa domnului Nicorescu.



Domnul Curelea Dragos Constantin spune ca la Serviciul Impozite si Taxe oamneii nu pot plati daca 
nu au certificat de vaccinare, sa se faca un ghiseu direct sau sa se achizitioneze un aparat ca sa poata 
plati.
Domnul Primar spune ca toti cetatenii pot plati deoarece fetele iasa afara la fel si la Primarie, nimeni 
nu este intors.
Domnul Corduneanu Marian intreba in ce stadiu este centrul de vaccinare ce urmeaza a fi mutat la 
Piata.
Domnul Primar spune ca mai dureaza un pic deoarece nu este gata receptia finala a lucrarilor.
Doamna Ponetchi Maria spune ca se vor desfiinta centrele de vaccinare, prin martie.
Domnul Dascalu Valentin spune ca trebuie sa creionam bugetul, fiecare consilier are creionat ce vrea.
Domnul Primar spune ca trebuia venit cu propunerile pana acum.
Doamna Ponetchi Maria intreaba ce se intampla cu excedentul pe 2021.
Domnul Primar spune ca va fi folosit pentru investitii.
Domnul Schinteie Petru intreaba ce sa intampla cu echipa de fotbal din divizia C, care joaca la noi la 
Caransebes, ati prevazut bani in buget?
Domnul Primar intreaba care echipa?
Domnul Rafa Vasile spune ca Ezeris.
Domnul Marian Corduneanu intreaba daca mai joaca la noi.
Doamna Ponetchi solicita un raport de activitate al Clubului Sportiv.
Domnul Primar spune ca nu avem deocamdata raport pentru ca este in curs de rezolvare a unor 
probleme de constituire, exista un sef serviciu care nu isi incaseaza nici salariu, sunt 3 angajati in total
dar 2 deocamdata nu sunt, trebuie scoase la concurs aceste posturi.
Domnul Pasat Aurel aminteste de cererea nr.  35542/5 din 29.12.2021 a domnului Nicolae Nicorescu si
cere o solutie pentru aceasta problema.
Domnul Primar precizeaza ca s- a mai discutat acest aspect, am vrut sa ajutam aceasta familie, dar 
am constatat ca nu se poate, este imposibil de realizat. Primaria nu poate asigura drum pentru toti 
cetatenii care cer acest lucru.
Doamna Necuales Georgeta Sanda consilier juridic in cadrul Primariei Caransebes precizeaza ca o 
solutie juridica ar fi ca domnul Nicorescu sa ne actioneze in judecata, municipiul Caransebes sa 
achieseze, achiesand ar trebui sa nu fim obligati la cheltuieli de judecata si evident ca in cadrul 
acestui proces s-ar efectua o expertiza topografica si o expertiza pe constructii si probabil cea mai 
mare pierdere a noastra achiesand, ar fi sa se imparta acel onorariu la cele doua parti. Asta este 
parerea mea.
Domnul Primar spune ca nici pe noi, nici pe el probabil nu il intereseaza un proces, ne intereseaza 
solutionarea  unei probleme in teren.
Domnul Schinteie Petru recomanda sa se faca un PUZ acolo, sunt doua canale, ar trebui sa se 
vorbeasca cu totii.Noi am mai fost la fata locului este un canal acolo de 3m latime , 1,29 adancime, 
intabulat in CF ca drum.
Domnul Primar spune ca rolul nostru este si de a constata oportunitatea de a realiza acest drum, acolo
pentru o singura persoana  sa demaram un astfel de drum.
 Si domnul Viceprimar este investitor si nu a venit la Primarie sa ceara drum. Daca ar fi o oporunitate 
pentru a face un PUZ, da, dar acesta a venit din senin asa cu  o cerere de a face un drum.
Domnul Viceprimar spune ca drumul acolo este si foarte ingust.
Domnul Schinteie Petru intreaba cat ar trebui sa aiba un drum.
Domnul Viceprimar spune ca 10 m.
Domnul Primar precizeaza ca un acces facil ar fi prin strada Carasului, proprietatea domnului 
Nicorescu.



Punctul 18.- Diverse.

Doamna Loredana Liuba, spune ca de şase luni, este şi membru în Comitetul director al unităţii 
medicale, si  că principala sa preocupare a fost, încă de la început, ambulatoriul spitalului, deoarece, 
în momentul de faţă, există un contract încheiat cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, dar, 
pentru că este pandemie şi este instituită starea de alertă, contractul nu a fost o prioritate până în acel 
moment, spitalul primind sumele aferente, indiferent dacă acel contract se realiza sau nu.
Atunci am zis că cel mai important este ambulatoriul, unde lucrurile nu mergeau foarte bine, pentru 
că, în această perioadă de pandemie, pacientul şi-a pierdut încrederea în noi, ca medici, ca şi cadre 
medicale mediatizate nu tocmai pozitiv. În momentul în care am venit, am reuşit să extind programul 
medicilor din ambulatoriu, în momentul de faţă aceştia consultă între orele 8 şi 14, am adus încă doi 
medici pentru a putea acoperi acest program, avem 12 specialităţi în ambulatoriu şi 24 de medici. 
Acum, oferim în ambulatoriu consultaţii de ginecologie, cardiologie, medicină internă, ORL, 
dermatologie, chirurgie generală, ortopedie, chirurgie toracică, pneumologie, pediatrie, neurologie şi 
psihiatrie pediatrică. Suntem în contract cu Casa şi este foarte important de ştiut că orice pacient, 
orice cetăţean care are nevoie de un consult, de un serviciu medical, şi care se prezintă la noi cu bilet 
de trimitere şi cu card de sănătate, nu va plăti nimic. Oferim consultaţii şi servicii medicale şi pentru 
ceilalţi pacienţi, dar contra-cost. Pe lângă consultaţiile din ambulatoriu, există şi partea de radiologie,
unde se efectuează radiografii, şi partea de tomograf, RMN-ul fiind funcţional.
Au fost aduse prin concurs şapte asistente, pentru ca acesta să poată funcţiona în condiţii optime. În 
organigrama ambulatoriului avem cabinete aprobate de minister, dar deocamdată nu am reuşit să le 
deschidem. Mai sunt locuri vacante şi pentru asistente, dar, pentru că suntem încă la început cu 
ambulatoriul şi veniturile acestuia nu sunt foarte mari, am decis să nu ocupăm toate posturile vacante.
Intenţia noastră este să încercăm să aducem mai multe venituri prin ambulatoriu şi ulterior să 
completăm statul de funcţii.
Pentru anul acesta, un mare minus pentru ambulatoriu îl reprezintă faptul că aici nu există un medic 
oftalmolog, pentru că cel care a lucrat până în urmă cu puţin timp este în concediu de maternitate, iar 
la concursul organizat pentru acest post nu s-a găsit niciun medic care să poată fi adus pe perioadă 
determinată, prezenţa unui asemenea cadru însemnând venituri mai mari din consultaţii şi închiderea, 
totodată, a fişelor auto şi de port-armă.
La începutul acestui an a fost organizat un concurs în urma căruia a fost adus în ambulatoriu un 
medic specialist de medicina muncii, care îşi va începe activitatea în data de 10 februarie. Acesta se va
ocupa, în prima etapă, de angajaţii spitalului, urmând ca apoi să se încerce încheierea de contracte cu
firme din oraş şi din împrejurimi, pentru suplimentarea veniturilor.
Tot referitor la ambulatoriu, pe anul 2022 avem un mare minus pe partea de gastroenterologie. Avem 
aprobat în organigramă cabinetul de gastroenterologie, dar nu avem medic, nici nu am scos postul la 
concurs, pentru că cel mai important în acest domeniu este să avem aparatura cu care să putem să 
facem investigaţiile. Aici, dacă ne puteţi ajuta financiar, pentru a putea să accesăm nişte fonduri 
europene pentru a putea aduce această aparatură şi, apoi, un medic. Nu avem medici nici la cabinetele
private din Caransebeş. Tot pe viitor, vreau să aducem un medic de oncologie medicală, nu avem în 
momentul de faţă, şi avem mare nevoie, precum şi pe partea de recuperare medicală şi fizioterapie. 
Pentru a aduce un medic pe recuperare medicală din nou e nevoie de o investiţie pe partea de 
aparatură, nu doar pe medicul în sine.
Am  ajuns la conducerea spitalului într-o perioadă dificilă, când tocmai începuse valul al patrulea al 
pandemiei, unul care s-a dovedit a fi mult mai agresiv decât cele precedente, cazurile pacienţilor fiind 
semnificativ mai grave. Am reorganizat un pic tot ce a fost acolo, am reuşit, împreună cu colegii mei, 
să formăm nişte echipe medicale, pentru că am ajuns la concluzia că această boală este într-adevăr 
una foarte gravă, dar în această boală, mai mult decât în oricare alta, cea mai importantă este relaţia 



medic-pacient. Am făcut echipe în care medicul şi-a văzut pacientul în fiecare zi, nu cum s-a întâmplat 
în trecut, pacientul a fost văzut de acelaşi medic pe toată perioada internării, şi toate cazurile au fost 
discutate dimineaţa, împreună, de toţi medicii. Am reuşit, în acel val, şi să aducem în spital toată 
medicaţia de care era nevoie pentru pacienţi. Au fost, într-adevăr, şi cazuri grave, care s-au soldat cu 
decese, dar am avut şi multe reuşite. Valul acesta, al cincilea, este complicat dintr-un alt punct de 
vedere, pentru că varianta care circulă acum este mult mai contagioasă, iar pacienţii sunt mult mai 
mulţi, însă, din fericire, formele nu sunt severe. Ministerul a propus înfiinţarea unor centre de evaluare
a pacienţilor Covid pozitiv, în Caraş-Severin sunt trei asemenea centre, spitalul din Caransebeş fiind 
primul din judeţ. Mi se pare important să menţionez că, la noi, centrul funcţionează între orele 8 şi 14, 
avem medici care se ocupă şi evaluează pacienţii, aceştia trebuind să ajungă la noi cu testul pozitiv, 
pentru că noi nu putem evalua pacienţii cu suspiciuni, ei trebuie să fie pozitivi. În zona din jurul 
Caransebeşului avem patru cabinete, am luat legătura cu medicii de familie care fac testări la aceste 
cabinete şi i-am rugat să trimită pacienţii către noi. Avem medicaţie pentru aceşti pacienţi, avem un 
medicament, favipiravir, am reuşit să-l obţinem prin donaţie de la minister şi îl dăm gratuit pacienţilor 
care au nevoie la domiciliu. Tot în centrul de evaluare avem o altă terapie pentru pacienţi, anticorpii 
monoclonali, am făcut solicitare către minister şi am primit, avem şi acest medicament, el se 
administrează în centru, este vorba despre o singură perfuzie.
Anul trecut la spital au fost organizate concursuri în urma cărora au fost aduşi mai mulţi medici acolo 
unde exista deficit, cum a fost cazul Secţiei medicină internă, aici fiind în momentul de faţă patru 
medici. De asemenea, au mai fost aduşi un medic primar neurolog, un medic specialist la Secţia 
ginecologie, doi medici specialişti de medicină de urgenţă pediatrie la Compartimentul Primiri 
Urgenţe, precum şi un medic primar de medicină de laborator, cu atât mai mult cu cât, în 2022, 
conducerea spitalului îşi propune acreditarea laboratorului, pentru a putea face la spital analize şi în 
contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.
Tot anul trecut, în plin val al pandemiei, am luat legătura cu profesorul Virgil Musta, unul dintre 
medicii de boli infecţioase din Timişoara, care a creat o platformă pentru a putea veni în ajutorul 
pacienţilor pozitivi, la care am avut şi noi acces, putându-ne sfătui cu domnul profesor în legătură cu 
schema de tratament, astfel că puţini pacienţi au avut nevoie să fie transferaţi către alte spitale.
Condiţiile hoteliere pe care le găsesc pacienţii la spital, un capitol la care  recunosc că există zone în 
care se stă foarte prost, chiar dacă s-au mai renovat unele compartimente, cum ar fi Primiri Urgenţe, 
Pediatrie, Ginecologie, câteva coridoare, iar acum se continuă renovarea subsolului unităţii medicale, 
unde vor fi mutate vestiarele personalului. În momentul de faţă se lucrează la renovarea completă a 
etajului şase, la Compartimentul de neonatologie, precum şi la Secţia chirurgie, de la etajul cinci.
Anul acesta ne propunem să lucrăm ceva mai mult pe partea de spitalizare. În momentul de faţă, putem
investiga pacienţii prin mai multe modalităţi. Una este prin spitalizarea de zi, pacientul vine 
dimineaţa, este consultat, i se face o internare de zi, i se recoltează investigaţii şi după-masă pleacă 
acasă. Este un venit în plus, pe care îl primim separat de la Casa de Asigurări de Sănătate. Avem şi 
posibilitatea de a interna pacienţii prin spitalizare continuă, pe acut şi pe cronic zicem noi, diferenţa 
dintre cele două spitalizări fiind tot de ordin financiar, în sensul că primim mai mulţi bani dacă 
pacientul este spitalizat pe cronici, nu pe acuţi. E o mare problemă faptul că, aşa cum am mai spus, 
pacienţii şi-au pierdut un pic încrederea în noi, şi atunci aş vrea să lucrăm un pic mai mult pe partea 
de ambulatoriu, pe partea de spitalizări de zi, pentru ca pacientul să-şi recapete încrederea în noi. Am 
început, în grupuri mici, întâlniri cu medicii de familie pentru a-i convinge să-şi trimită pacienţii la noi
ca să fie evaluaţi, pacienţii sunt speriaţi de spital, se tem că vor fi internaţi, şi atunci vreau să lucrăm 
mai mult pe partea de ambulatoriu, să convingem pacientul că nu-l internăm în spital, dar trebuie, 
totuşi, investigat, monitorizat, sunt pacienţii noştri cu patologii cronice pe care nu i-am mai văzut 
demult aici, iar unii dintre ei ajung, din păcate, prea târziu, în momentul în care nu mai putem face 
nimic pentru ei.
Dorim  să lucram  şi la partea de protocoale, o mare problemă fiind comportamentul unor asistente şi 



infirmiere, admiţând că, poate, şi în pandemie, pacienţii şi familiile acestora au fost mai revoltate 
decât în mod normal. Am reuşit, şi în valul trecut, şi în cel actual, să avem o mult mai bună colaborare 
cu pacientul, medicul mergând în fiecare zi la acelaşi pacient, şi stabilind nişte orare clare de 
consultare cu aparţinătorii pacienţilor, aceştia ştiu că există un interval orar în care medicul curant al 
pacientului este la dispoziţia lui, vorbeşte cu el, îi dă informaţii despre pacient. Contează foarte mult, 
am văzut o îmbunătăţire a relaţiei pe care o aveam cu aparţinătorii, din acest punct de vedere.
Loredana Liuba spune  că există mai multe programe cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi 
cu Ministerul Sănătăţii, în momentul de faţă spitalul având doar două, cel pe diabet şi cel pe 
ortopedie, dar conducerea unităţii medicale doreşte să mai acceseze unul prin care la Radiologie să 
poată fi pus în funcţiune mamograful, fiind nevoie de obţinerea mai multor autorizaţii în acest sens, cu 
atât mai mult cu cât un medic al spitalului are această calificare. În plus, se doreşte aducerea de 
aparatură nouă, prin care să se deschidă aria de acordare a serviciilor medicale.
    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.
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