
REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA HOTARARLOR  CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
CARANSEBES

Nr.
crt

Luna Ziua Conţinutul pe scurt al dispoziţiei

1 01 09 HCL nr. 1 din 09.01.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta Consiliului 
Local. 

2 01 09 HCL nr. 2 din 09.01.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei din 
09.01.2020.

   3   01   09 HCL nr. 3 din 09.01.2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 
30.12.2019.

   4   01   09 HCL nr. 4 din 09.01.2020 privind acoperirea deficitului bugetului local pe anul 
2019 din excedentul bugetar al anilor precedenti.

   5   01  31 HCL nr. 5 din 09.01.2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.01.2020, ora 
12.00.

   6   01  31 HCL nr. 6 din 09.01.2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei 
extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,convocata de 
îndată in data de 09.01.2020.

   7   01  31 HCL nr. 7 din 09.01.2020 privind aprobarea documentatiei privind intocmirea 
Proiectului tehnic, caietului de sarcini, detalii de execu ie, documentatie ție, documentatie 
tehnica pentru autoriza ie, pentru investitia ,,Modificare traseu conducta de ție, documentatie 
distributie a gazelor naturale pe strada Teiusului din municipiul 
Caransebes'', realizata de SC CALOR GRUP Resita.

8   01  31 HCL nr. 8 din 09.01.2020 privind aprobarea documentatiei privind intocmirea 
Proiectului tehnic, caietului de sarcini, detalii de execu ie, documentatie ție, documentatie 
tehnica pentru autoriza ie, pentru investitia ,,ție, documentatie Modificare traseu conducta i și 
instalatie de racordare gaze naturale pe strada Granicerilor din municipiul 
Caransebes''.

9   01  31 HCL nr. 9 din 09.01.2020 privind aprobarea vanzarii pe picior a lemnului 
rezultat din partida 5159, cu un volum de 123 mc unei firme solicitante in 
vederea exploatarii, a tarifului de exploatare  i acordarea de lemn și gratuit  
din fondul forestier proprietate publica a municipiului Caransebes, 
institutiilor publice din subordinea Cosiliului Local.

10   01  31 HCL nr. 10 din 09.01.2020 privind atribuirea în folosinţă gratuită a loturilor de 
teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte 
pentru tineri, conform Legii nr.15/2003.

11   01  31 HCL nr. 11 din 09.01.2020 privind incheierea unui act aditional la contractul 
de administrare  încheiat cu Direc ia Silvica Caras-Severin, Ocolul Silvic ție, documentatie 
Paltinis, privind prelungirea duratei contractului de administrarea în regim 
silvic a suprafetei de 353 ha, fond forestier, proprietatea publica a 



municipiului Caransebes.

12   01  31 HCL nr. 12 din 09.01.2020 privind indexarea cu ratei inflatiei de 4 % a 
tarifelor de baza/mp necesare la calculul chiriilor pentru contractele de 
inchiriere ce urmeaza a fi incheiate pe anul 2020 pentru spatiile destinate 
desfasurarii activitatilor comerciale, precum si a spatiilor cu alta destinatie 
decat aceea de locuinta.

13   01  31 HCL nr. 13 din 09.01.2020 privind prelungirea in anul 2020 a termenului 
contractelor de inchiriere teren proprietate publica sau privata a 
municipiului Caransebes amplasamente garaje, amplasamente chioscuri, 
amplasamente terase sezoniere, constructii provizorii ,statii telefonie 
mobila-antene si indexarea cu rata inflatiei in valoare de 4% a pretului 
inchirierii, la reinoirea contractelor .

14   01  31 HCL nr. 14 din 09.01.2020 privind prelungirea in anul 2020 a termenului 
contractelor de inchiriere ( spatii, terenuri, mese) cu conditia achitarii 
integrale a chiriei aferente anului 2019, 
si indexarea cu rata inflatiei de 4% a preturilor contractelor de inchiriere 
exprimate în moneda na ionala.ție, documentatie 

15   01  31 HCL nr. 15 din 09.01.2020 privind aprobarea vânzarii prin licita ie publică cu ție, documentatie 
plic închis, a terenului înscris în CF nr.42861, nr.cad.42861, în suprafa ă de ție, documentatie 
162 mp, proprietatea municipiului Caransebe , și a documenta iei de atribuire ție, documentatie 
si a pre ului de pornire al licita iei.ție, documentatie ție, documentatie 

16   01  31 HCL nr. 16 din 09.01.2020 privind respingerea proiectului de hoatarare privind 
inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a  
parcelei de teren în suprafa a de 18.000 mp, identificata în CF nr. 38756 ție, documentatie 
Caransebes, nr top 5236/1/2 situata în intravilanul municipiului Caransebes .

17   01  31 HCL nr. 17 din 09.01.2020 privind respingerea proiectului de hoatarare privind 
inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a  
parcelei de teren în suprafa a de 193 mp, identificata în CF nr. 38204 ție, documentatie 
Caransebes nr. cad.38204, situata în intravilanul municipiului Caransebes.

18   01  31 HCL nr. 18 din 09.01.2020 privind mentinerea pretului pentru inchirierea 
parcelelor de teren agricol din zona Sesu Ro u din cadrul Proiectului și 
Speran a Verde, la nivelul celor aprobate în anul 2019.ție, documentatie 

19   01  31 HCL nr. 19 din 09.01.2020 privind modificarea HCL nr.205/31.10.2019  in 
sensul modificarii destinatiei terenului dat în folosin ă gratuită către SC ție, documentatie 
TRANSAL URBIS SRL  în suprafa ă de 15.000 mp, proprietatea Ora ului ție, documentatie și 
Caransebe , din deponeu, in și statie de sortare.

20   01  31 HCL nr. 20 din 09.01.2020 privind aprobarea Planului de ac iuni i lucrări de ție, documentatie și 
interes local pe anul 2020, pentru beneficiarii de ajutor social acordat 
conform Legii nr.416/2001  i beneficiarii Legii nr.208/1997.și 

21   01  31 HCL nr. 21 din 09.01.2020 privind aprobarea reorganizarii Serviciul Public 
Voluntar pentru Situa ii de Urgen ă al Municipiului Caransebes, serviciu de ție, documentatie ție, documentatie 



TIP V1, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Caransebes , 
conform OMAI 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performan ă privindție, documentatie 
constituirea, încadrarea i dotarea serviciilor voluntare i a serviciilor și și 
private pentru situa ii de urgen ă.ție, documentatie ție, documentatie 

22   01  31 HCL nr. 22 din 09.01.2020 privind modificarea Statului de Func iiție, documentatie  pentru 
Aparatul de specialitate al primarului municipiului Caransebe , prin și 
transformarea unor func ii publice de execu ie de poli ist local I, debutant ție, documentatie ție, documentatie ție, documentatie 
din cadrul Direc iei Poli ia Locală , în func ii publice de execu ie definitive ție, documentatie ție, documentatie ție, documentatie ție, documentatie 
de poli ist local, clasa I, grad profesional asistent.ție, documentatie 

23   01  31 HCL nr. 23 din 09.01.2020 privind aprobarea efectuarii în anul 2020 a celor 6 
zile de concediu de  odihna ramase neefectuate în anul 2018 i a celor 25 de și 
zile neefectuate în anul 2019 pentru Primarul municipiului Caransebes.

24   01  31 HCL nr. 24 din 09.01.2020 privind  aprobarea unui numar de 100 de posturi 
pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 
2020, la nivelul municipiului Caransebes.

25   01  31 HCL nr. 25 din 09.01.2020 privind aprobarea documentatiei  tehnico-
economice  faza  PAC + PT + DDE pentru investitia "Reabilitare piata de 
vechituri prin realizare platforma balastata, compactata si dalata, realizare 
invelitoare pe structura metalica "  intocmita de catre S.C. PRO CASA 
PROIECT  S.R.L. 

26   01  31 HCL nr. 26 din 09.01.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Servicii 
publice partajate eficiente – continuarea simplificării procedurilor 
administrative i reducerea birocra iei pentru cetă eni prin digitalizarea și ție, documentatie ție, documentatie 
serviciilor publice partajate în Municipiul Caransebe ”.și 

27   01  31 HCL nr. 27 din 09.01.2020 privind aprobarea darii în administrare către Liceului 
Teologic Baptist Reșița, a 4 săli de clasa, 1 cabinet, 2 holuri și 2 băi, în suprafață 
de 379 mp, situate la parterul imobilului înscris în CF nr.43100,  proprietatea 
municipiului Caransebeș.

28   01  31 HCL nr. 28 din 09.01.2020 privind aprobarea darii în folosință gratuită către  
Clubul Copiilor Caransebeș a 16 spatii situate la etajului I din imobilul înscris în 
CF nr.41163, proprietatea municipiului Caransebeș, avand ca destinatie 
desfășurarea activitatilor specifice clubului.

29   01  31 HCL nr. 29 din 09.01.2020 privind modificarea si completarea HCL nr.230 
/04.12.2019 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin 
licitatie publica a terenului in suprafata de 20.000 mp inscris in CF 42209 
Caransebes.

30   01  31 HCL nr. 30 din 09.01.2020 privind aprobarea alipirii terenurilor înscrise în CF 
nr.42297,  CF nr.42251, CF nr.42250, CF nr.42249  si CF nr.40973,  proprietatea 
municipiului Caransebeș si  trecerea din domeniul public în domeniul privat a 
acestor  parcele  în vederea construirii  unui bloc de locuințe în regim de închiriere
pentru tineri prin A.N.L.

31   01  31 HCL nr. 31 din 09.01.2020 privind aprobarea re elei colare a ție, documentatie și unită ilorție, documentatie  de 



învă ământție, documentatie  preuniversitar de stat i particular pentru anul colar 20și și 20-2021, 
în municipiul Caransebe .și 

32 02 18 HCL nr. 32 din 18.02.2020 privind aprobarea ordine de zi sedinta extraordinara 
convocata de indata din 18.02.2020

33 02 18 HCL nr. 33 din 18.02.2020 privind aprobarea proces verbal sedinta ordinara din 
31.01.2020

34 02 18 HCL nr. 34 din 18.02.2020 privind aprobarea excedent buget local pe anii 
precedenti

35 02 18 HCL nr. 35 din 18.02.2020 privind aprobarea bugetului local al municipiului 
Caransebes pe anul 2020

36 02 18 HCL nr. 36 din 18.02.2020 privind neasumare Program pentru Scoli 

37 02 27 HCL nr. 37 din 27.02.2020 privind  aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare 
27.02.2020

38 02 27 HCL nr. 38 din 27.02.2020 privind  aprobarea procesului verbal al sedintei 
extraordinare18.02.2020

39 02 27 HCL nr. 39 din 27.02.2020 privind modificarea HCL nr. 35/18.02.2020 .

40 02 27 HCL nr. 40 din 27.02.2020 privind  aprobarea organizarii licitatiei publice cu plic 
inchis in vederea concesionarii terenului inscris in CF 42909 Caransebes nr. 
cad.42909 in suprafata de 20.000 mp proprietatea municipiului Caransebes

41 02 27 HCL nr. 41 din 27.02.2020 privind aprobarea programului de monitorizare a 
depozitului neconform inchis Caransebes si desemnarea unui responsabil cu 
intocmirea pastrarea si arhivarea documentelor ce vizeaza monitorizarea 
depozitului.

42 02 27 HCL nr. 42 din 27.02.2020 privind aprobarea Planului de acțiune pentru serviciile 
sociale administrate și finantate din bugetul local al municipiului Caransebes 
pentru anul 2020.

43 02 27 HCL nr. 43 din 27.02.2020 privind  privind predarea către Ministerul Lucrarilor 
Publice Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,pe 
bază de protocol, a terenului înscris în CF nr.40162, în suprafață de 23.766 mp, 
proprietatea municipiului Caransebeș.

44 02 27 HCL nr. 44 din 27.02.2020 privind privind aprobarea proiectului ,, Modernizare si 
extinderea sistemului de iluminat public al municipiului Caransebes, judetul 
Caras-Severin”. 

45 02 27 HCL nr. 45 din 27.02.2020 privind  aprobarea documentaţiei tehnico-economică 
revizuită faza  (DALI) pentru Proiectul „Modernizarea și extinderea sistemului de 
iluminat public al municipiului Caransebeș.

46 03 03 HCL nr. 46 din 03.03.2020 privind  aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare
03.03.2020.

47 03 03 HCL nr. 47 din 03.03.2020 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei 
ordinare 27.02.2020.

48 03 03 HCL nr. 48 din 03.03.2020 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea 



finantarilor nerambursabile pe anul 2020 in valoarea totala  de 340.000 lei.

49 03 03 HCL nr. 49 din 03.03.2020 privind respingere proiect angajare de catre Spitalul 
Municipal de Urgența Caransebes a unui avocat în vederea sustinerii cauzelor și 
apărării intereselor Spitalului.

50 12 03 HCL nr. 50 din 12.03.2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare 
a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 
12.03.2020.

51 12 03 HCL nr. 51 din 12.03.2020 privind probarea procesului-verbal al sedintei 
extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata 
din data de 03.03.2020.                  

52 12 03 HCL nr. 52 din 12.03.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al 
municipiului Caransebes si a listei de investitii pe anul 2020.

53 25 03 HCL nr.53/25.03.2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocată de  indată  in  data  de
25.03.2020.

54 25 03 HCL  nr.54/25.03.2020  privind  rectificarea  bugetului  local  al  municipiului
Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate
integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020, precum si a listei de investitii
anexa la buget.

55 26 03 HCL nr.55/26.03.2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocată de  indată  in  data  de
26.03.2020.

56 26 03 HCLnr.56/26.03.2020privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare
a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata din data de
25.03.2020.                         

57 26 03 HCLnr.57/26.03.2020  privind  rectificarea  bugetului  local  al  municipiului
Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate
integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020, precum si a listei de investitii
anexa la buget.

58 30 03 HCLnr.58/30.03.2020  privind  aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţei  ordinare a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  in data de 30.03.2020.

59 30 03 HCLnr.59/30.03.2020  privind  aprobarea  procesului-verbal  al  sedintei
extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata
din data de 12.03.2020.                  

60 30 03 HCLnr.60/30.03.2020 privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al  SC
TRANSAL URBIS  SRL Caransebes, pe anul 2020.

61 30 03 HCLnr.61/30.03.2020 privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al  SC
POL- COM  SRL Caransebes, pe anul 2020.

62 30 03 HCLnr.62/30.03.2020 privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al  SC
CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL Caransebes, pe anul 2020.

63 30 03 HCLnr.63/30.03.2020 privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al  SC



GUGULANIA LAND  SRL Caransebes, pe anul 2020.

64 30 03 HCLnr.64/30.03.2020 privind  dona iei  terenurilor  înscrise în CF nr.37643,  înție, documentatie 
suprafa ă  de  283  mp,  CF  nr.37633,   în  suprafa ă  de  304  i  CF  nr.37621,   înție, documentatie ție, documentatie și 
suprafa ă de 111 mp, proprietatea doamnei Popovici Maria,  cu destina ia drum.ție, documentatie ție, documentatie 

65 30 03 HCLnr.65/30.03.2020  privind  acceptarea  dona iei  ție, documentatie terenului    înscris  în  CF
nr.42201,  în suprafa ă de 2.082, proprietatea domnilor  Cătană Dorin Florentin,ție, documentatie 
Cătană Maria,   Banu Pavel  Aron,  Banu Ana,  Todor Daniel,  Jivoinovici  Du i ași ție, documentatie 
Gheltrude, tefănescu Marius-Iulian i tefănescu Gabriela, Ștefănescu Marius-Iulian și Ștefănescu Gabriela, și Ștefănescu Marius-Iulian și Ștefănescu Gabriela, cu destina ia drum.ție, documentatie 

66 30 03 HCLnr.66/30.03.2020 privind modificarea i completarea HCL nr.104/08.05.2019și 
cu privire la  schimbarea  destinatiei imobilului in care isi desfasoara activitatea
Liceul  Tehnologic  Dacia  in  vederea  demolarii  Corpului  de  cladire  C6  si
amenajarea pe terenul ramas liber a unei parcari  acoperite.

67 30 03 HCLnr.67/30.03.2020  privind  aprobarea  inscrierii  în  proprietatea  municipiului
Caransebes, domeniul privat, a  parcelelor de teren nr.top.4686/2 în suprafata de
192 mp, nr.top 4688/2 în suprafa a de 9931 mp i nr.top 4689/6, în suprafata deție, documentatie și 
2812 mp din CF nr.  11813, proprietatea Statului  Român situate  în  intravilanul
municipiului Caransebes.

68 30 03 HCLnr.68/30.03.2020  privind  aprobarea  dezmembrarii  terenului  înscris  în  CF
nr.39740,  nr.cad.39740,  în  suprafa ă  de  6.224  mp,   proprietatea  municipiuluiție, documentatie 
Caransebe .și 

69 30 03 HCLnr.69/30.03.2020  privind  acordarea  denumirii  ,,  strada  Carpati  „  pentru
terenul cu destina ia drum, cu nr. cad 38178  inscris in CF nr.38178 Caransebes.ție, documentatie 

70 30 03 HCLnr.70/30.03.2020 privind Planului Urbanistic de Detaliu pentru  lucrarea 
,, Montare cort evenimente i construire anexe în regim P, Calea Timisoarei, nr.7B,și 
Caransebes",  beneficiar SC CERNA SRL.

71 30 03 HCLnr.71/30.03.2020  privind  aprobarea   transformarii  unei  func ii  publice  deție, documentatie 
consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul Juridic i resurseși 
umane din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Caransebes, în functia publica de
consilier,  clasa  I,  grad  profesional  principal,  ca  urmare  a  promovarii  în  grad
profesional a titularului postului.

72 30 03 HCLnr.72/30.03.2020  privind  aprobarea   Regulamentului  privind  procedura  de
atestare a persoanelor care doresc sa ob ină calitatea de administrator de imobile.ție, documentatie 

73 30 03 HCLnr.73/30.03.2020  privind  aprobarea  procesului-verbal  al  sedintei
extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata
din data de 26.03.2020.                  

74 30 03 HCLnr.74/30.03.2020 privind aprobare  cont  execu ie buget  local  trimestriul  IVție, documentatie 
2019.

75 30 03 HCLnr.75/30.03.2020  privind  aprobare  cont  execu ie  buget  autofinatate  iție, documentatie și 
subventii trimestriul IV 2019.

76 09 04 HCLnr.76/09.04.2020  privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta  al  Consiliului
Local al municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.

77 09 04 HCLnr.77/09.04.2020 privind aprobarea ordinii  de zi  a şedinţei  extraordinare a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocată de  indată  in  data  de



09.04.2020.

78 09 04 HCLnr.78/09.04.2020 privind aprobarea  procesului verbal al sedintei ordinare a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.03.2020.

79 09 04 HCLnr.79/09.04.2020  privind   rectificarea  bugetului  local  al  municipiului
Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate
integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020, precum si a listei de investitii
anexa la buget.

80 09 04 HCLnr.80/09.04.2020  privind  modificarea  si  completarea  Regulamentului  de
organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Caransebes, aprobat
prin HCL nr.238/27.08.2008.

81 28 04 HCLnr.81/28.04.2020  privind  Aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţei  ordinare a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  in data de 28.04.2020 .

82 28 04 HCLnr.82/28.04.2020  privind  Aprobarea  procesului-verbal  al  sedintei
extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata
din data de 09.04.2020.                  

83 28 04 HCLnr.83/28.04.2020  privind  aprobarea  organizarii  licita iei  publice  cu  plicție, documentatie 
închis,  în  vederea  vânzarii  terenului  înscris  în  CF  nr.43172  Caransebes,
nr.cad.43172, în suprafa ă de 1.037 mp, proprietatea municipiului Caransebe  iție, documentatie și și 
aprobarea documentatiei de atribuire si a pretului de pornire la licitatie.

84 28 04 HCLnr.84/28.04.2020 privind aprobarea organizarii licita iei publice cu plic închisție, documentatie 
în vederea vânzarii terenului înscris în CF nr.43173 Caransebes, nr.cad.43173, în
suprafa ă  de  639  mp,  proprietatea  municipiului  Caransebe  domeniul  privatție, documentatie și 
proprietatea municipiului Caransebe  siși  aprobarea documentatiei de atribuire si a
pretului de pornire la licitatie.

85 28 04 HCLnr.85/28.04.2020  privind  aprobarea  inscrierii  în  proprietatea  municipiului
Caransebes,  domeniul  privat,  a   parcelei  de  teren  în  suprafa a  de  193  mp,ție, documentatie 
identificata  în  CF  nr.  38204  Caransebes  nr.  cad.38204,  situata  în  intravilanul
municipiului Caransebes.

86 28 04 HCLnr.86/28.04.2020  privind  aprobarea  inscrierii  în  proprietatea  municipiului
Caransebes,  domeniul  privat,   a   parcelelor  de  teren   înscrise  în  CF nr.38613
Caransebe ,  nr.top.49/1,  în  suprafa ă  de  554  mp,  CF  nr.42462  Caransebe ,și ție, documentatie și 
nr.top.50/1,  în  suprafa ă de 800 mp i  CF nr.42466 Caransebe ,  nr.top.50/2,  înție, documentatie și și 
suprafa ă de 376 mp, situate în intravilanul municipiului Caransebe .ție, documentatie și 

87 28 04 HCLnr.87/28.04.2020  privind  suspendarea  obligatiei  de  plata  a  chiriei  pentru
terenurile  cu  destinatia  terase,  aflate  in  proprietatea  municipiului  Caransebes,
inchiriate agentilor economici a caror activitate este suspendata in baza Ordonantei
Militare nr.1/2020.

88 28 04 HCLnr.88/28.04.2020  privind  aprobarea  acordarii  normei  de  hrană  pentru
personalul Direc iei Poli ia Locală.ție, documentatie ție, documentatie 

89 28 04 HCLnr.89/28.04.2020  privind  aprobarea  modificarii  Statului  de  Func ii  pentruție, documentatie 
Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caransebes.

90 28 05 HCLnr.90/28.05.2020  privind  aprobarea  ordinii  de  zi  a  sedintei  ordinare  din



28.05.2020 

91 28 05 HCLnr.91/28.05.2020  privind  aprobarea  procesului  verbal  al  sedintei  din
28.04.2020

92 28 05 HCLnr.92/28.05.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului
Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate
integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020.

93 28 05 HCLnr.93/28.05.2020 privind  respingerea  inscrierii  în  proprietatea  municipiului
Caransebes,  domeniul  privat,  a   parcelei  de  teren  în  suprafa a  de  ție, documentatie 16.828  mp,
identificata în CF nr.  nr.33920 Caransebeș, nr.top.6623/26/13/1/1/1/b/2, situata în
intravilanul municipiului Caransebes.

94 28 05 HCLnr.94/28.05.2020  privind  acceptarea  dona iei   terenului    înscris  în  CFție, documentatie 
nr.42813,  Caransebes  nr.cad.42813,  în  suprafa ă  de  2785  mp,   proprietateație, documentatie 
domnilor  Radoi  Pavel  si  Radoi  Eisabeta,  facuta  municipiului  Caransebes,   cu
destina ia drum.ție, documentatie 

95 28 05 HCLnr.95/28.05.2020 privind aprobarea organizarii licitatiei în vederea închirierii
terenului înscris în CF nr.43214 Caransebe , nr.cad.43214, în suprafa ă de 14 mp,și ție, documentatie 
proprietatea municipiului Caransebe  domeniul  public,  cu destinatia  alimenta ieși ție, documentatie 
publică i comerciala.și 

96 28 05 HCLnr.96/28.05.2020 privind   revocarea  dreptului de folosin ă gratuită, acordatție, documentatie 
Universită ii ”Eftimie Murgu” Re i a privind spa iile situate la etajul II i III înție, documentatie și ție, documentatie ție, documentatie și 
incinta  fostei  coali  Generale  Nr.7  ,  înscris  în  CF  nr.43100  Caransebe ,Ștefănescu Marius-Iulian și Ștefănescu Gabriela, și 
proprietatea municipiului Caransebe , domeniul public. și 

97 28 05 HCLnr.97/28.05.2020  privind  aprobarea  metodologiei  privind  acordarea  unui
ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona.

98 15 06 HCLnr.98/15.06.2020  privind  aprobarea  ordinii  de  zi  a  sedintei  extraordinare
convocata de îndată din data de 15.06.2020

99 15 06 HCLnr.99/15.06.2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din
28.05.2020

100 15 06 HCLnr.100/15.06.2020 privind  mandatarea domnului Stefanuti Daniel Sebastian,
din  partea  Municipiului  Caransebes  in  vederea  depunerii  cererii  de  finantare
nerambursabila  prin  PNDR,  aferenta  masurii  15  -,,  Servicii  de  silvo-mediu  ,
servicii  climatice  si  conservarea  padurilor''  ,submasura  15.1  -  ,,  Plati  pentru
angajamente de silvo - mediu '', derulata prin PNDR, pentru terenurile cu vegetatie
forestiera, proprietate publica a municipiului Caransebes.

101 29 06 HCLnr.101/29.06.2020  privind  aprobarea  ordinii  de  zi  a  sedintei  ordinare  din
29.06.2020

102 29 06 HCLnr.102/29.06.2020  privind  aprobarea  procesului  verbal  al  sedintei
extraordinare convocata de indata in 15.06.2020

103 29 06 HCLnr.103/29.06.2020  privind  acordarea  unor  facilitati  la  plata  impozitelor  iși 
taxelor locale , conform OUG nr.69/2020

104 29 06 HCLnr.104/29.06.2020 privind organizarea licitatiei publice in vederea inchirierii
unui spatiu in suprafata de 14,5 mp, in Piata Gugulanilor Caransebes



105 29 06 HCLnr.105/29.06.2020 privind organizarea licitatiei publice in vederea inchirierii
unui spatiu in suprafata de 18 mp, in Piata Gugulanilor Caransebes

106 29 06 HCLnr.106/29.06.2020 privind organizarea licitatiei publice in vederea inchirierii
unui spatiu in suprafata de 6 mp, in Piata Gugulanilor Caransebes

107 29 06 HCLnr.107/29.06.2020  privind  dezlipirea  unei  suprafete  de  teren  de  46  mp  ,
proprietatea municipiului Caransebes, în vederea  organizarii licitatiei publice in
vederea vanzarii

108 29 06 HCLnr.108/29.06.2020  privind  indreptarea  erorii  materiale  din  HCL
nr.217/29.01.2018 privind atribuirea unor terenuri  in folosinta gratuita conform
Legii nr.15/2003

109 29 06 HCLnr.109/29.06.2020 privind modificarea Regulamentului privind organizarea,
dezvoltarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, toaletarea şi/sau tăierea arborilor de pe
domeniul  public  şi  privat  al  municipiului  Caransebeş,  aprobat  prin HCL nr.81/
28.03.2014, cu modificarile i completarile aduse prin HCL nr.53/05.02.2016,și 

110 29 06 HCLnr.110/29.06.2020  privind  respingerea  proiectului  de  hotarare  privind
respingerea solicitarii Consiliului Judetean Caras-Severin privind transmiterea in
domeniul public al judetului Caras-Severin si administrarea Consiliului Judetean
Caras-Severin , a unui imobil teren si constructii aferent Scolii Generale nr.8

111 29 06 HCL nr. 111/ 29.06.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de modernizare si
racordare  la  utilitati  a  spatiilor  proprietatea  municipiului  Caranserbes  date  in
admninistrare  Liceului  Teologic  Baptist  situate  in  imobilului  din  Caransebes
str.Aleea Gradinitei, din CF nr. 43100 Caransebes 

112 29 06 HCLnr.112/29.06.2020 privind inscrierea  in  proprietatea  privata  a  municipiului
Caransebes  a  terenului  in  suprafata  de  523  mp,  indentificat  in  CF  31588
Caransebes.

113 09 07 HCL nr.113/29.06.2020 privind alegerea  presedintelui  de sedinta  al  Consiliului
Local al municipiului Caransebes pe o perioada de 3 luni

114 09 07 HCL nr.114/ 09.07.2020privind aprobarea ordinii  de zi  a sedintei  extraordinare
convocata de indata in data de 09.07.2020

115 09 07 HCL nr. 115/09.07.2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare
din 29.06.2020

116 09 07 HCL  nr.116/09.07.2020  privind rectificarea  bugetului  local  al  municipiului
Caransebes si a listei de investitii pe anul 2020

117 09 07 HCL  nr.117/09.07.2020  privind afilierea  municipiului  Caransebes  in  calitate  de
membru cu drepturi depline al Bursei Romane de Marfuri pentru o perioada de un an 

118 15 07 HCL nr.118/15.07.2020 privind aprobarea ordinii  de zi  a sedintei  extraordinare
convocate de îndată in 15.07.2020

119 15 07 HCLnr.119/15.07.2020  privind aprobarea  procesului  verbal  a  sedintei
extraordinare convocate de îndată in 09.07.2020

120 15 07 HCL nr.  120/15.07.2020  privind  rectificarea  bugetului  local  al  municipiului
Caransebes si a listei de investitii pe anul 2020



121 30 07 HCL nr.  121/15.07.2020 privind aprobare ordine de zi   a  Consiliului  Local  al
municipiului Caransebeş, in data de 30.07.2020 .

122 30 07 HCL  nr.122/15.07.2020  privind  aprobarea  procesului-verbal  al  sedintei
extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata
in data de 15.07.2020.  

123 30 07 HCL nr. 123/15.07.2020 privind aprobarea rectificarea bugetului local, a listei de
investitii i a bugetului centralizat al institutiilor publice i activitatilor finantateși și 
integral sau partial din venituri proprii.  

124 30 07 HCL  nr.  124/15.07.2020  privind  aprobarea  documentatiei  pentru  intocmirea
Proiectului tehnic, caietului de sarcini, detalii de execu ie, documentatie tehnicație, documentatie 
pentru autoriza ie, pentru investitia ”Consolidare planseu Colegiul Na ional Traianție, documentatie ție, documentatie 
Doda din Municipiul Caransebes (sala limba i literatura românăși )”.

125 30 07 HCL  nr.  125/15.07.2020  privind  aprobarea  transmiterii în  administrarea
Serviciului  Public  Intretinere  i  Reabilitare  Caransebes,  și în  vederea  gestionării,
între inerii, reparării i exploatării,ție, documentatie și  a locurilor de joaca amenajate i recep ionate,și ție, documentatie 
situate în  municipiul Caransebe ,  strada Aleea Bujorului,  strada arinei,  stradași Țarinei, strada
Balta Sărată, strada Antoniu Secvens, strada Aleea Narciselor.

126 30 07 HCL nr.  126/15.07.2020  privind  aprobarea  stabilirea taxei  pentru  punerea  la
dispoziţia  partidelor  politice,  alianţelor  politice,  alianţelor  electorale  şi
organizaţiilor  cetăţenilor  aparţinând  minorităţilor  naţionale  care  participă  la
alegeri, a extrasului din Registrul electoral, pe suport de hârtie sau electronic.

127 30 07 HCL nr. 127/15.07.2020 privind aprobarea acceptarea dona iei terenului înscris înție, documentatie 
CF nr.41486, Caransebe  nr.cad. 41486, în suprafa ă de 1034 mp, coproprietateași ție, documentatie 
domnului  Barac  Gheorghe  Matei  i  a  doamnei  Gherga  Maria,  în  cotă  deși 
3541/7081,  respectiv  3540/7081,  făcută  municipiului  Caransebes,  cu  destina iație, documentatie 
drum.

128 30 07 HCL nr. 128/15.07.2020 privind aprobarea acceparea donatiei terenului înscris în
CF nr.40785,  Caransebe  nr.cad.  40785,  în  suprafa ă  de 755 mp,   proprietateași ție, documentatie 
doamnei Petra  Solomia, făcută municipiului Caransebes, cu destina ia drum.și ție, documentatie 

129 30 07 HCL nr.  129/15.07.2020 privind aprobarea  organizarii  licitatiei  publice cu plic
închis în vederea inchirierii spatiului în suprafa ă de 33,25 mp din imobilul inscrisție, documentatie 
in CF nr.31236 Caransebes,  la parterul Casei Municipale de Cultura George Suru
Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public, cu destinatie
birou de dezvoltare urbană.

130 30 07 HCL  nr.  130/15.07.2020  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  de  Detaliu
pentru  ,,Locuin e  colective  P+2E+M,  amenajare  incintă  i  împrejmuire  teren,ție, documentatie și 
strada Splaiul Sebe ului, f.n.", CF nr.42317, Caransebes, beneficiari  Bona Petruși 
Avram i so ia Neagoe Bona Patricia.și ție, documentatie 

131 30 07 HCL nr. 131/15.07.2020 privind aprobarea  modificarea si completarea HCL nr.
62/2000 privind aprobarea Regulamentului Local de Urbanism .

132 30 07 HCL nr. 132/15.07.2020 privind aprobareaamplasarea subterană a unei re ele deție, documentatie 
gaze naturale, pe o lungime de 57m pe terenul cu  nr. cadastral 43266, aflat în
domeniul privat al municipiului Caransebe  si și acordarea exercitarii dreptului de uz
i  servitute  către  S.C.  DELGAZ  GRID  S.A.,  în  vederea  realizăriiși 



investi iei ,,ție, documentatie Alimentare cu gaze naturale imobil înscris în C.F. nr. 39341” .

133 30 07 HCL  nr.  133/15.07.2020  privind  aprobarea  Regulamentului  de  salubrizare  al
Jude ului Cara  – Severin i împuternicerea Primarului municipiului Caransebe ,ție, documentatie și și și 
domnul  Felix-Cosmin  Borcean,  ca  reprezentant  în  Adunarea  Generală  a
ADI ,,INTERCOM DE EURI” Cara  – Severin,  să voteze în edin a AdunăriiȘtefănescu Marius-Iulian și Ștefănescu Gabriela, și și ție, documentatie 
Generale a Asocia ilor ADI ,,INTERCOM DE EURI” Cara  – Severin.ție, documentatie Ștefănescu Marius-Iulian și Ștefănescu Gabriela, și 

134 30 07 HCL nr.  134/15.07.2020 privind  acordarea  Titlului  de  ,,Ceta ean de  Onoare”ție, documentatie al
municipiului Caransebe ,  interpretului de muzica populara, Stefan Isac.și 

135 06 08 HCL nr. 135/15.07.2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocata  de  îndată  in  data  de
06.08.2020 .

136 06 08 HCL nr. 136/06.08.2020 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  din  data de 30.07.2020.                  

137 06 08 HCL nr. 137/06.08.2020 privind modificarea HCL nr.123/30.07.2020, cu privire la
rectificarea eroarii materiale din anexa la bugetul local. 

138 19 08 HCL nr.  138/19.08.2020  privind  aprobare  ordine  de  zi  sedinta  extraordinara
convocata de îndată în 19.08.2020

139 19 08 HCL nr. 139/19.08.2020 privind aprobare proces verbal sedinta extraordinara de
îndată din 06.08.2020

140 19 08 HCL nr.140/ 19.08.2020 privind rectificare buget local pe anul 2020

141 19 08 HCL nr.141/19.08.2020 privind aprobare proiect Modernizare extindere iluminat
public

142 19 08 HCLnr.142/19.08.2020privind aprobare documentatie tehnica proiect Modernizare
extindere iluminat public

143 27 08 HCL  nr.143/27.08.2020  privind  aprobare  ordine  de  i  sedinta  ordinară  dinși 
27.08.2020

144 27 08 HCL nr. 144/27.08.2020 privind aprobare proces verbal sedinta extraordinara de
indata din 19.08.2020

145 27 08 HCL nr. 145/27.08.2020 privind inscrierea unei suprafete de teren de 250 mp în
proprietatea municipiului

146 27 08 HCLnr.146/27.08.2020  privind  respiungerea  proiectului  de  hotărâre  privind
inscrierea a 3 pasrcele de teren în proprietatea municipiului

147 27 08 HCL nr.147/27.08.2020 privind  aprobarea  modalitatii  de  inscriere  a  datelor  în
Registrul Agricol 

148 27 08 HCLnr. 148/27.08.2020 privind desfiintare construc ie anexa coala Generala nr.8ție, documentatie Ștefănescu Marius-Iulian și Ștefănescu Gabriela, 

149 27 08 HCLnr.149/27.08.2020  privind  aprobare  PUD  ,,construire  spa iu  comercialție, documentatie 
parter+etaj, benefiaciar SC Rembka

150 27 08 HCLnr.150/27.08.2020  privind  aprobare  modificare/actualizare  stat  de  func iiție, documentatie 
aparat primar



151 27 08 HCL nr.151/27.08.2020 privind rectificare buget local pe anul 2020

152 27 08 HCLnr.152/27.08.2020 privind actualizarea investitiei Extindere spatii comerciale 

153 27 08 HCLnr.153/27.08.2020  privind  aprobare  transmitere  în  folosinta  gratuita  teren
pentru construire ANL în Jupa

154 27 08 HCLnr.154/27.08.2020  privind  numirea  administratorului  la  SC  TRANSAL
URBIS

155 03 09 HCLnr.155/03.09.2020 privind  aprobare  ordine  de  zi  sedinta  extraordinara  din
data de 03.09.2020

156 03 09 HCLnr.156/03.09.2020  privind  aprobare  proces  verbal  sedinta  ordinară  din
27.08.2020

157 03 09 HCLnr.157/03.09.2020  privind  aprobare  coridoare  de  mobilitate  integrata  din
municipiul Caransebes.

158 11 09 HCLnr.158/11.09.2020  privind  aprobarea  ordinii  de  zi  a  sedintei  extraordinare
convocare se indata în data de 11.09.2020

159 11 09 HCLnr.159/11.09.2020  privind  aprobarea  procesului  verbal  al  sedintei
extraordinare convocate de îndată în 03.09.2020

160 11 09 HCLnr.160/11.09.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

161 27 09 HCLnr.161/27.09.2020  privind  aprobarea  ordinii  de  zi  a  sedintei  ordinare  din
27.09.2020 

162 27 09 HCLnr.162/27.09.2020  privind  aprobarea  procesului  verbal  al  sedintei
extraordinare convocatre de îndată în data de 11.09.2020

163 27 09 HCLnr.163/27.09.2020  privind  aprobarea  titlului  de  Cetatean  de  onoare
Generalului Ioan Dragalina

164 27 09 HCLnr.164/27.09.2020  privind  scutirea  de  la  plata  taxei  pentru  autorizare
activită i  Restaurante  pe  perioada  suspendarii  i  reducere  cu  50% pe  perioasație, documentatie și 
reducerii activitatii

165 27 09 HCLnr.165/27.09.2020 privind darea în administrare către Liceul Baptist Resita a
unor spatii proprietatea municipiului Caransebes pentru desfă urare activită i deși ție, documentatie 
învă ământ primarție, documentatie 

166 27 09 HCLnr.166/27.09.2020 privind darea în folosinta gratuita către SC POLCOM a
unor spatii în imobilul din str Nicolae Balcescu nr117,  proprietatea municipiului
Caransebes pentru sediul societatii

167 27 09 HCLnr.167/27.09.2020 privind stabilire condi ii de desfă urare a activitatilor deție, documentatie și 
statii auto de mica capacitate

168 27 09 HCLnr.168/27.09.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

169 27 09 HCLnr.169/27.09.2020  privind  atribuirea  în  folosinta  gratuita  de  teren  pentru
construire locuinte pentru tineri

170 27 09 HCLnr.170/27.09.2020  privind  respingerea  proiectului  de  hotărâre  privind



exproprierea terenului domnului Ion Sabina Sanda

171 22 10 HCLnr.171/22.10.2020 privind alegere presedinte sedinta

172 22 10 HCLnr.172/22.10.2020 privind ordine de zi 22.10.2020

173 22 10 HCLnr.173/22.10.2020 privind proces verbal 22.09.2020

174 22 10 HCLnr.174/22.10.2020 privind rectificare buget local 2020

175 30 10 HCLnr.175/30.10.2020 privind alegere presedinte de sedinta

176 30 10 HCLnr.176/30.10.2020 privind ordine de zi 30.10.2020

177 30 10 HCLnr.177/30.10.2020 privind proces verbal 22.10.2020

178 30 10 HCLnr.178/30.10.2020 privind componenta comisie de numarare a voturilor

179 30 10 HCLnr.179/30.10.2020 privind alegere Viceprimar

180 02 11 HCLnr.174/02.11.2020 privind ordine de zi 02.11.2020

181 02 11 HCLnr.174/02.11.2020 privind alegere Viceprimar 

182 02 11 HCLnr.174/02.11.2020 privind componenta comisii de specialitate

183 06 11 HCLnr.183/06.11.2020  privind  aprobare  ordine  de  zi  sedinta  extraordinara
convocata de îndată din data de 06.11.2020

184 06 11 HCLnr.184/06.11.2020  privind  aprobarea  procesului  verbal  al  sedintei
extraordinare convocate de îndată din data de 30.10.2020

185 06 11 HCLnr.185/06.11.2020  privind  aprobarea  procesului  verbal  al  sedintei
extraordinare convocate de îndată din data de 02.11.2020

186 06 11 HCLnr.186/06.11.2020  privind  desfiintare  func ii  Pia a  i  infiintare  func iiție, documentatie ție, documentatie și ție, documentatie 
Administrator Public i personal Cabinet Viceprimarși 

187 06 11 HCLnr.187/06.11.2020 privind aprobare proiect ,, Facilitarea activitatii didactice
în mediul online”

188 17 11 HCL nr.188/17.11.2020  se  aproba  ordinea  de  zi  a  sedintei  extraordinare  din
17.11.2020

189 17 11 HCL nr189/17.11.2020 se aproba procesul verbal al sedintei din 06.11.2020

190 17 11 HCL nr.190/17.11.2020  se  aproba  reprezentantul  municipiului  Caransebes  în
AGA la SC AQUACARAS 

191 17 11 HCL nr.191/17.11.2020 se aproba numirea reprezentanti în AGA la  TRANSAL 

192 17 11 HCL nr.192/17.11.2020 se aproba numirea reprezentantilor în AGA la POL COM
Caransebes



193 17 11 HCLnr.193/17.11.2020  se  aproba  numirea  reprezentantilor  în  AGA  la  SC
CAZARE SI SERVICII

194 17 11 HCL  nr.194/17.11.2020  se  aproba  numirea  reprezentantilor  în  AGA  la  SC
GUGULANIA LAND

195 17 11 HCL nr.195/17.11.2020 se aproba numirea reprezentantilor consiliului local în CA
la Spitalul Municipal Caransebes

196 17 11 HCL nr.196/17.11.2020 se aproba numirea reprezentantilor în CA la unită ile deție, documentatie 
învă ământ ție, documentatie 

197 17 11 HCL nr.197/17.11.2020 se aproba componenta Comisiei sociale de analizare cereri
si repartizare locuinte 

198 17 11 HCL nr.198/17.11.2020 se aproba rectificare buget local pe anul 2020

199 26 11 HCL nr.199/26.11.2020 se aproba ordinea de zi a sedintei ordinare din 26.11.2020

200 26 11 HCL nr.200/26.11.2020 se aproba procesul  verbal  al  sedintei  extraordinare din
17.11.2020

201 26 11 HCL nr.201/26.11.2020 se aproba vanzarea prin licitatie publica cu plic închis a
unei suprafete de 46 mp din CF nr. 43527 Caransebes

202 26. 11 HCL nr.202/26.11.2020 se aproba vanzarea prin licitatie publica cu plic închis a
unei suprafete de 235 mp din CF nr.43380 Caransebes

203 26 11 HCL nr.203/26.11.2020 se aproba vanzarea prin licitatie publica cu plic închis a
unei suprafete de 468 mp din CF nr. 43379 Caransebes

204 26  11 HCL nr.204/26.11.2020se aproba vanzarea prin licitatie publica cu plic închis a
unei suprafete de 741 mp din CF nr.43372 Caransebes

205 26 11 HCL nr.205/26.11.2020 se aproba dezmembrarea terenului în suprafa a de 12935ție, documentatie 
mp din CF nr. 43249

206 26 11 HCL nr.206/26.11.2020 se aproba dezlipirea unei  suprafete de 167 mp din CF
42858 

207 26 11 HCL nr.207/26.11.2020se accepta donatia suprafetei de 214 mp din CF 43081 cu
destina ia drumție, documentatie 

208 26 11 HCL nr.208/26.11.2020se accepta donatia unor cote păr i din terenul din CF 43081ție, documentatie 
cu destina ia drum ție, documentatie 

209 26 11 HCL  nr.209/26.11.2020  se  aproba  cofinantarea  proiectului  european  pentru
infrastructura de apa i apa uzatași 

210 26 11 HCL  nr.210/26.11.2020  se  aproba  rectificarea  bugetului  local  i  a  bugetuluiși 
centralizat pe anul 2020

211 26 11 HCL nr.211/26.11.2020se aproba procedura de desfă urare a sedintelor de consiliuși 
în situa ii de pandemieție, documentatie 

212 26 11 HCL nr.212/26.11.2020 se aproba Planul de măsuri pentru sezonul rece2020-2021



213 26 11 HCL nr.213/26.11.2020 se aproba atribuirea de teren în folosinta conform Legii nr
15/2003 i se retrag loturile beneficiarilor care nu au construit și 

214 26 11 HCL nr.214/26.11.2020 se aproba dezlipirea unei suprafete de 193 mp din CF nr.
30826 Caransebes.

215 08 12 HCL nr.215/08.12.2020 alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al
municipiului Caransebes pe o perioada de o luna.

216 08 12 HCL  nr.216/08.12.2020  aprobarea  ordinii  de  zi  a  sedinţei  extraordinare  a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocata  de  îndată  în  data  de
08.12.2020

217 08 12 HCL  nr.217/08.12.2020  Aprobarea  procesului-  verbal  al  sedintei  ordinare  a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş  convocata  de  îndată  in  data  de
26.11.2020.

218 08 12 HCL nr.218/08.12.2020 privind constatarea incetarii de drept înainte de expirarea
duratei  normale  a  mandatului  de consilier  local  al  domnului  Iova  Ilie-Bebe iși 
declararea  ca  vacant  a  locului  ocupat  de  acesta  în  cadrul  Consiliului  Local  al
municipiului Caransebes.

219 08 12 HCL nr.219/08.12.2020 privind constatarea incetarii de drept înainte de expirarea
duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Bogdea Constantin-
Florin  i  declararea  ca vacant  a  locului  ocupat  de  acesta  în  cadrul  Consiliuluiși 
Local al municipiului Caransebes.

220 08 12 HCL nr.220/08.12.2020  privind aprobarea  dezmembrarii terenului înscris în CF
nr.36240  Caransebe ,  nr.cad.36240,  în  suprafa ă  de  547  mp,  proprietateași ție, documentatie 
municipiului  Caransebe  domeniul  privat,   în  următoarele  loturi,  pentruși 
prelungirea strazii Granicerilor.  

221 17 12 HCL nr.221/17.12.2020  privind alegerea pre edintelui  de sedin ă al  Consiliuluiși ție, documentatie 
Local  al  municipiului  Caransebes,  pentru  sedin a  extraordinară,  convocată  deție, documentatie 
îndată din data de 17.12.2020.

222 17 12 HCL nr.222/17.12.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedinţei extraordinare a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocată  de  îndată  în  data  de
17.12.2020.

223 17 12 HCL  nr.223/17.12.2020  privind  aprobarea  procesului-  verbal  al  sedintei
extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de îndată
in data de 08.12.2020.

224 17 12 HCL  nr.224/17.12.2020  privind  aprobarea rectificarii  bugetului  local  al
municipiului Caransebes i a listei de investitii pe anul 2020.și 

225 17 12 HCL  nr.225/17.12.2020  privind  aprobarea impozitelor  i  taxelor  localeși 
aplicabile în municipiul Caransebes, pe anul 2021, indexate cu rata inflatiei.

226 17 12 HCL nr.226/17.12.2020 privind aprobarea exproprierii terenului inscris în CF nr.
40171 Caransebes, nr. cad. 40171, in suprafata de 3781 mp, proprietatea domnului
Ion Sabina Sanda, situat în Caransebes, strada Aeroportului, declarat de utilitate
publica de interes local prin  Hotărârea Consiliului Judetean nr. 161/30.08.2018.



                                 

227 29 12 HCL nr. 227/29.12.2020 privind aprobare ordine de zi 29.12.2020

228 29 12 HCL nr. 228/29.12.2020 privind aprobare proces verbal sedinta din 17.12.2020

229 29 12 HCL nr. 229/29.12.2020 privind retragere drept folosinta loturi acordate în baza
Legii 15/2003 Valea Cenchi

230 29 12 HCL nr.  230/29.12.2020  privind  transformare  func ii  vacante  Casa  de  Culturație, documentatie 
George Suru

231 29 12 HCL nr. 231/29.12.2020 privind transformare func ii vacante  SPIRție, documentatie 

232 29 12 HCL nr. 232/29.12.2020 privind aprobare proiect Gestionarea crisei  sanitare în
unită ile de învă ământ din m Caransebes.ție, documentatie ție, documentatie 

233 29 12 HCL nr.  233/29.12.2020  privind  incheiere  contract  asociere  inchiriere  panouri
publicitare

234 29 12 HCL nr. 234/29.12.2020 numire administrator SC TRANSAL URBIS SRL 

1 06 01 HCL nr.1/06.01.2021 Alegerea  presedintelui  de  sedinta  al  Consiliului  Local  al
municipiului Caransebes pe o perioada de 3 luni.

2 06 01 HCL  nr.2/06.01.2021  privind  aprobare  ordine  de  zi  sedinta  de  intata  din
06.01.2021

3 06 01 HCL  nr.3/06.01.2021  privind  aprobare  proces  verbal  sedinta  ordinară  din
29.01.2020

4 06 01 HCL nr.4/06.01.2021 privind aprobareaprobareacoperirea definitiva a deficitului
sectiunii  de  Dezvoltare  ,  sursa A,  in  suma de 1.924.153,42 lei  din  excedentul
Bugetului Local.

5 06 01 HCL nr.5/06.01.2021 privind aprobare aprobarea contului de executie al bugetului
local la trimestrul II pentru anul 2020.

6 06 01 HCL nr.6/06.01.2021 privind aprobare  contului de executie al bugetului local la
trimestrul III pentru anul 2020.

7 06 01 HCL  nr.7/06.01.2021  privind  aprobare  contului  de  executie  al  bugetului  de
autofinantate si subventii la trimestrul II pentru anul 2020.

8 06 01 HCL  nr.8/06.01.2021  privind  aprobare  contului  de  executie  al  bugetului  de
autofinantate si subventii la trimestrul III pentru anul 2020.

9 06 01 HCL  nr.9/06.01.2021  privind  aprobare  modificarea  HCL  nr.182  /02.11.2020
privind  organizarea comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local Caransebes.

10 29 01 HCL nr.10/06.01.2021 privind ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local
al municipiului Caransebeş, in data de 29.01.2021.

11 29 01 HCL  nr.11/06.01.2021  privind  procesului-verbal  al  sedintei  extraordinare  a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocata  de  indata  în  data  de
06.01.2021.

12 29 01 HCL nr.12/06.01.2021 privind  aprobarea organigramei i statul de func ii pentruși ție, documentatie 



aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caransebe .și 

13 29 01 HCL  nr.13/06.01.2021  privind  adoptarea  proiectului  de  hotarare pentru
desemnarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul
comisiei  de evaluare a  performantelor  profesionale individuale ale  Secretarului
Genral al municipiului Caransebes.

14 29 01 HCL nr.14/06.01.2021 privind  aprobarea  vânzarii  prin  licita ie  publică  cu  plicție, documentatie 
închis, a terenului înscris în CF nr.43528 Caransebe , nr.cad.43528, în suprafa ă deși ție, documentatie 
167  mp,  proprietatea  municipiului  Caransebe ,  situat  în  intravilan  si  ași 
documentatie de atribuire, in vederea vanzarii.

15 29 01 HCL  nr.15/06.01.2021  privind  aprobarea  proiectului  cu  Titlul  ,,  Infiintarea
extinderea retelelor de distributie a gazelor naturale in municipiul Caransebes – sat
apartinator  Jupa  si  localitatile  Buchin,  Bolvasnita,  Bucosnita”,  in  vederea
depunerii  acestuia  pentru  finantare  in  cadrul  Programului  Operational
Infrastructura Mare 2014-2020.

16 29 01 HCL nr.16/06.01.2021 privind  aprobarea inlocuirii lotului de teren cu nr.30, nr.
cad  1336,  atribuit  in  folosinta  gratuita  domnului  Ionita  Marius  Alexandru,  in
vederea construirii unei locuinte, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, cu
lotul nr.110, nr.cad 1416, identificat in CF nr. 43623 Caransebes.

17 29 01 HCL nr.17/06.01.2021  privind  scoaterea  din  functiune,  casarea  si  valorificarea
unor  mijloace  fixe  ce  apartin  Serviciului  Public  Intretinere  i  Reabilitareși 
Caransebes.

18 29 01 HCL nr.18/06.01.2021 privind  indexarea cu  rata inflatiei de 2,6 % a tarifelor de
baza/mp necesare la calculul chiriilor pentru contractele de inchiriere ce urmeaza a
fi  incheiate  pe  anul  2021,  pentru  spatiile  destinate  desfasurarii  activitatilor
comerciale, precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta. 

19 29 01 HCL nr.19/06.01.2021 privind prelungirea în anul 2021 a termenului contractelor
de  inchiriere  a  terenurilor  proprietate  publica  sau  privata  a  municipiului
Caransebes (amplasamente garaje, amplasamente chioscuri, amplasamente terase
sezoniere,  doar  la  locul  exercitarii  activitatii,  terenuri  agricole(fanete,arabil),
amplasamente construc ii provizorii (statii telefonie mobila – antene)si indexareație, documentatie 
cu rata inflatiei în valoare de 2,6% a pretului inchirierii, la reînnoirea contractelor
de inchiriere pentru care pre ul inchirierii în anul 2020 a fost exprimat în monedație, documentatie 
na ionala.ție, documentatie 

20 29 01 HCL nr.20/06.01.2021 privind modificarea si completarea HCL nr.165/22.09.2020
privind  darea  in  administrare  către  Liceul  Teologic  Baptist  Re i a,  a  spatiilorși ție, documentatie 
situate la  etajul 1 si etajul 2 din imobilul înscris în CF nr.43100, nr. cad.43100-
C1, proprietatea municipiului Caransebe  domeniul public, in sensul ca destina iași ție, documentatie 
spa iilor ce fac obiectul dării în administrare este pentru desfă urarea de activită iție, documentatie și ție, documentatie 
de învă ământ primar si gimnazial.ție, documentatie 

21 29 01 HCL  nr.21/06.01.2021  privind  prelungirea  in  anul  2021  a  contractelor  de
inchiriere ( spatii, terenuri, mese) cu conditia achitarii integrale a chiriei aferente
anului 2020, administrate de către Serviciul Public Pia a Gugulanilor Caransebes.ție, documentatie 

22 29 01 HCL  nr.22/06.01.2021  privind  aprobarea  incheierii  Actului  Aditional  nr.6  la
contractul  de asociere în participatiune nr.116/28.09.2015, încheiat intre Casa de



Cultura  ,,George  Suru”  Caransebes  i  SC  MARCOM  FANTASTIC  SRL  inși 
vederea desfasurarii in comun a activitatilor de derulare si difuzare de filme in sala
Cinematografului ,,Luna" din municipiul Caransebes.

23 29 01 HCL  nr.23/06.01.2021  privind  modificarea  art.2.  al  HCL  nr.249/20.12.2018,
privind  incheierea  acordurilor  de  parteneriat  intre  UAT  Caransebes,  Liceul
Tehnologic  ,,Trandafir  Cocarla”  Caransebes i  agen ii  economici  care  au  făcutși ție, documentatie 
solicitari pentru cifre de scolarizare.

24 29 01 HCL nr.24/06.01.2021 privind  modificarea i  completarea  Regulamentului  deși 
funcţionare al  sistemului  de taxare  a staţionării  şi   parcării  autovehiculelor  în
municipiul Caransebeş, aprobat prin art.1 al H.C.L. Caransebe  nr.56/2018.și 

25 29 01 HCL  nr.25/06.01.2021  privind  numirea   a  inca  3  persoane  in  calitate  de
administratori ai SC TRANSAL URBIS SRL.

26 29 01 HCL nr.26/06.01.2021 privind numirea domnului  Stefaroi Iulian Vlad, in functia
de administrator al  SC GUGULANIA LAND SRL.

27 29 01 HCL nr.27/06.01.2021  privind  aprobarea  Planului  de  ac iune  privind  serviciileție, documentatie 
sociale  administrate  i  finantate  din  bugetul  local  al  municipiului  Caransebes,și 
pentru anul 2021

28 29 01 HCL  nr.2806.01.2021  privind  aprobarea  unui  numar  de  130  posturi  pentru
asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2021, la nivelul
municipiului Caransebes.

29 29 01 HCL nr.29/06.01.2021 privind  aprobarea Planului de ac iuni i lucrări de interesție, documentatie și 
local pentru anul 2021, pentru beneficiarii de ajutor social acordat conform Legii
nr.416/2001, privind venitul minim garatntat i beneficiarilor Legii nr.208/1997,și 
privind cantinele de ajutor social.

30 29 01 HCL  nr.30/06.01.2021  privind  aprobarea  modificarii  componentei  Comisiei
Sociale de Analiza a Cererilor de Locuinte si Repartizarea Locuintelor, aprobata
prin HCL nr. 197/17.11.2020.

31 29 01 HCL nr.31/06.01.2021 privind aprobarea efectuarii în anul 2021 a celor 5 zile de
concediu de odihna ramase neefectuate în anul 2020 pentru Primarul municipiului
Caransebes i  a celor 3 zile de concediu de odihna ramase neefectuate în anulși 
2020 pentru viceprimarul municipiului Caransebes.

32 29 01 HCL nr.32/06.01.2021 privind aprobarea  proiectului cu titlul „Gestionarea crizei
sanitare COVID-19 în Municipiul Caransebe  ” depus în parteneriat cu Spitalulși 
Municipal de Urgen ă Caransebe ,ție, documentatie și 

33 29 01 HCL nr.33/06.01.2021 privind  transferarea  contractului  de  furnizare  a  energiei
electrice pentru imobilul înscris în CF nr.40843 Caransebes nr.cad.40843-C6, în
suprafa ă de 519 mp, proprietatea municipiului Caransebe  domeniul public, cătreție, documentatie și 
Seminarul Teologic Ortodox Episcop ,,Ioan Popasu'' Caransebeși 

34 29 01 HCL nr.34/06.01.2021  privind  acordarea  Titlului  de  ,,Ceta ean  de  Onoare”,  ție, documentatie al
municipiului  Caransebe ,   și domnului  SINGH  BHUPINDER,  medic  la  Spitalul
Municipal de Urgen ă din Caransebe .ție, documentatie și 

35 29 01 HCL nr.35/06.01.2021 privind modificarea si completarea HCL nr.178/30.10.2020
cu privire la Comisia  de numărare a voturilor în vederea întocmirii procesului-



verbal  privind  rezultatul  alegerii  viceprimarului  municipiului  Caransebes,  în
sensul ca se inlocuieste domnul Bogdea Constantin -Florin cu domnul Pasat Aurel.

36 29 01 HCL  nr.36/06.01.2021  privind  eliberarea  din  func ie  a  Viceprimaruluiție, documentatie 
municipiului Caransebes, domnul Pasere Feliacian Ionel.

37 08 02 HCL nr.37/06.01.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedinţei extraordinare a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocata  de  îndată  în  data  de
08.02.2021.

38 08 02 HCL nr.38/06.01.2021 privind aprobarea procesului- verbal al sedintei ordinare a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.01.2021.

39 08 02 HCL  nr.39/06.01.2021  privind  numirea  a  încă  unui  administrator  la  SC
TRANSAL URBIS SRL i actualizarea Actului Constitutiv al societă ii.și ție, documentatie 

40 08 02 HCL nr.40/06.01.2021 privind actualizarea tarifelor practicate de  SC TRANSAL
URBIS  SRL pentru    serviciile  da  salubrizare  stradala  prestate  în  municipiul
Caransebes.

41 08 02 HCL nr.41/06.01.2021 privind mandatarea Primarului Municipiului Caransebes,
domnul  Felix  Cosmin-Borcean  sa  reprezinte  în  justiţie  Consiliul  Local  al
municipiului Caransebes, in vederea apararii drepturilor şi intereselor legitime ale
acestuia, putand delega unui consilier juridic din aparatul de specialitate ori unui
avocat angajat în condiţiile legii, exercitarea atributiilor de reprezentare în justi ie.ție, documentatie 

42 25 02 HCL  nr.42/06.01.2021  privind  aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţei  ordinare a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 25.02.2021.

43 25 02 HCL  nr.43/06.01.2021  privind  aprobarea  procesului-verbal  al  sedintei
extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata
în data de 08.02.2021.

44 25 02 HCL nr.44/06.01.2021 privind darea în administrare a internatelor din municipiul
Caransebes, str. Tribunalului nr. 4, din str. Tribunalului nr. 2, si  din str. Episcop
Nicolae  Popeea,  nr.  10A,  Caransebes,   către  SC  CAZARE  SI  SERVICII
PUBLICE SRL Caransebe .și 

45 25 02 HCL nr.45/06.01.2021 privind  atribuirea  în  folosinţă  gratuită  a unor  loturi  de
teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru
tineri si retragerea dreptului de folosinta gratuita beneficiarului unui lot, ca urmare
a nedemararii lucrarilor de construire a locuintei.

46 25 02 HCL nr.46/06.01.2021 privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes,
domeniul privat, a  parcelei de teren în suprafa a de 134 mp, identificata în CF nr.ție, documentatie 
43631 Caransebes nr. cad.43631, situata în intravilanul municipiului Caransebes.

47 25 02 HCL nr.47/06.01.2021 privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes,
domeniul privat, a  parcelei de teren în suprafa a de 1500 mp, identificata în CF nr.ție, documentatie 
43618 Caransebes nr. cad.43618, situata în intravilanul municipiului Caransebes.

48 25 02 HCL nr.48/06.01.2021  privind  organizarea  licitatiei  publice  cu  plic  închis  în
vederea închirierii  spa iului în suprafa ă de 26,53 mp, situat la parterul Casei deție, documentatie ție, documentatie 
Cultură „George Suru” Caransebe , imobil înscris în CF nr.31236,  proprietateași 
municipiului Caransebe , domeniul public.și 

49 25 02 HCL nr.49/06.01.2021 privind  modificarea  Regulamentului  privind  organizarea



Targului  de  Primavara,  aprobat  prin  HCL  nr.36  din  27.02.2019,  conform
prevederilor Legii nr. 55 / 2020
privind  unele  măsuri  pentru  prevenirea  i  combaterea  efectelor  pandemiei  deși 
COVID-19.

50 25 02 HCL  nr.50/06.01.2021  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal  pentru
lucrarea  ,,  Lotizare  i  extindere  zona  de  locuinte  –  str.Zlagneiși  ",  f.nr.,  in
intravilanul municipiului Caransebes,   CF nr. 41228 Caransebes, CF nr. 40813
Caransebes,  beneficiari  Szladek  Maria,  Fuhrmann  Elisabeta  Adela,  Bartolf
Heinrich si Bartolf Ana  .

51 25 02 HCL  nr.51/06.01.2021  privind  aprobarea re elei   colare   a  ție, documentatie și unită ilorție, documentatie  de
învă ământție, documentatie  preuniversitar  de stat  i  particular  pentru  anul  colar  20și și 21-2022 în
municipiul Caransebe .și 

52 29 03 HCL nr.52/29.03.2021 privind aprobare ordine de zi sedinta din 29.03.2021.

53 29 03 HCL  nr.53/29.03.2021  privind  derarea  municipiului  Caransebes  la  Asociatia
ROHEALTH – Clusterul pentru Sanatate si Bioeconomie, 

54 29 03 HCL nr.54/29.03.2021 privind aprobarea proiectului cu titlul “Cre terea capacită iiși ție, documentatie 
administrative  i  de  reac ie  în  situa ia  de  urgen ă  generată  de  COVID-19  înși ție, documentatie ție, documentatie ție, documentatie 
Spitalul Municipal de Urgen ă Caransebe   - Acronim HELPCOVID-19”ție, documentatie și 

55 30 03 HCL  nr.55/30.03.2021  privind  aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţei  ordinare a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 30.03.2021.

56 30 03 HCL nr.56/30.03.2021 privind  aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 25.02.2021.

57 30 03 HCL nr.57/30.03.2021 privind  predarea către  Ministerul  Dezvoltării,  Lucrarilor
Publice i Administra iei  prin Compania Na ională de Investi ii ”C.N.I.” S.A., peși ție, documentatie ție, documentatie ție, documentatie 
bază de protocol, a terenului situat în municipiul Caransebe , str. Cernei, jude ulși ție, documentatie 
Cara  Severin,  în suprafa ă de 23.584 mp  în vederea i pe perioada realizării deși ție, documentatie și 
către  ”C.N.I.”-S.A.  a  obiectivului  de  investi ii  Proiect  tip  -  „Construire  bazăție, documentatie 
sportivă TIP 1”.

58 30 03 HCL nr.58/30.03.2021 privind  inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes,
domeniul privat, a  parcelei de teren în suprafa a de 71 mp, identificata în CF nr.ție, documentatie 
42556 Caransebes nr. cad.42556, situata în intravilanul municipiului Caransebes

59 30 03 HCL nr.59/30.03.2021 privind  inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes,
domeniul  privat,  a  unei  suprafe e  de  2  mp din  terenul  înscris  în  CF nr.31123ție, documentatie 
Caransebe , nr.top.II/14/B, în suprafa ă de 268, proprietatea Statului Român, înși ție, documentatie 
vederea construirii unui balcon.

60 30 03 HCL nr.60/30.03.2021 privind  atribuirea în folosinţă gratuită a unei parcele de
teren  in  municipiul  Caransebes,  zona  Valea  Cenchii  pentru  construirea  unei
locuinte proprietate personala, conform Legii nr.15/2003. 

61 30 03 HCL nr.61/30.03.2021  privind  organizarea  licita iei  publice  cu  plic  închis   înție, documentatie 
vederea  inchirierii  a   spa iului   comercial   nr.3,  in  suprafa a  de  33,31  mp,ție, documentatie ție, documentatie 
proprietatea publica a  municipiului Caransebes, situat in Piata Gugulanilor, cu
destina ie comerciala.ție, documentatie 



62 30 03 HCL nr.62/30.03.2021 privind  aprobarea Panului Urbanistic Zonal - „Construire
supermarket  LIDL,  amenajare  locuri  de  parcare  in  incinta,  amplasare  panouri
publicitare  pe  teren  proprietate  si  fatada,  amplasare  totem,  amenajare  accese,
imprejmuire proprietate si organizare de santier” - str. Ardealului, nr. 127.

63 30 03 HCL nr.63/30.03.2021 privind  numirea  domnului Selner Nicolae,  in  functia de
administrator  al  SC  GUGULANIA LAND  SRL,  pe  o  perioada  de  1  an  si
actualizarea Actului Constitutiv al societatii.

64 30 03 HCL  nr.64/30.03.2021  privind  modificarea  Regulamentului  de  organizare  si
functionare a Casei de Cultura ,, George Suru” Caransebes.

65 30 03 HCL nr.65/30.03.2021 privind aprobarea  Regulamentului privind organizarea iși 
func ionarea Consiliului Local al municipiului Caransebes i al  ție, documentatie și Regulamentului
privind măsurile metodologice referitoare la circulatia proiectelor de hotarari ale
Consiliului Local al municipiului Caransebes.

66 30 03 HCL  nr.66/30.03.2021  privind  Aprobarea  procesului  -  verbal  al  sedintei
extraordinare convocata de indata din data de 29.03.2021.

67 30 03 HCL nr.67/30.03.2021  privind  casarea  obiectelor  si   mijloacelor  fixe  din
cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes prevazute in anexa ce
face parte integranta din prezenta hotarare si valorificarea acestora conform
prevederilor legale.

68 16 04 HCL nr.68/16.04.2021 privind  Alegerea  presedintelui  de  sedinta  al  Consiliului
Local al municipiului Caransebes pe o perioada de 3 luni. 

69 16 04 HCL  nr.69/16.04.2021  Aprobarea  ordinii  de  zi  a  sedinţei  extraordinare  a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocata  de  îndată  în  data  de
16.04.2021.

70 16 04 HCL  nr.70/16.04.2021  Aprobarea  procesului  verbal  al  sedintei  ordinare  a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.03.2021. 

71 16 04 HCL nr.71/16.04.2021 aprobarea utilizarii excedentului aferent bugetului local din
anii precedenti ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare din anul
2021.

72 16 04 HCL nr.72/16.04.2021 aprobarea bugetului local al  municipiului Caransebes pe
anul 2021, a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate
integral sau partial  din venituri proprii, pe anul 2021 si a listei de investitii pe anul
2021.          

73 16 04 HCL  nr.73/16.04.2021  aprobarea  contului  de  executie  al  bugetului  local  pe
trimestrul  IV pentru anul 2020.

74 16 04 HCL  nr.74/16.04.2021  aprobarea  contului  de  executie  al  bugetului  de
autofinantate si subventii pe trimestrul IV pentru anul 2020.  

75 16 04 HCL nr.75/16.04.2021 modificarea contractului  de concesiune a serviciilor publice de 
salubrizare din municipiul Caransebes incheiat cu SC TRANSAL URBIS SRL, cu privire 
la incetarea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare. 



76 16 04 HCL nr.76/16.04.2021 constatarea incetarii  de drept  inainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier local al domni oarei Plesa Andra-Sabrina si și 
declararea ca vacant a locului de consilier local ocupat de aceasta în cadrul 
Consiliului Local al municipiului Caransebes. 

77 29 04 HCL nr.77/29.04.2021 aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului 
Local al municipiului Caransebeş, in data de 29.04.2021.

78 29 04 HCL nr.78/29.04.2021 aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a 
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată  din  data de 
16.04.2021.

79 29 04 HCL nr.79/29.04.2021 privind stabilirea pentru anul fiscal 2022 a impozitelor i și 
taxelor locale aplicabile în municipiul Caransebes.

80 29 04 HCL nr.80/29.04.2021 privind darea în folosin ă gratuită către Clubul Sportiv ție, documentatie 
colar Caransebe  a terenului înscris în Ștefănescu Marius-Iulian și Ștefănescu Gabriela, și C.F. 36305 Caransebe ,și  în suprafa ă de ție, documentatie 

13.522 mp, proprietatea municipiului Caransebe , domeniul publicși .

81 29 04 HCL nr.81/29.04.2021 privind darea în folosin ă gratuită către SC TRANSAL ție, documentatie 
URBIS SRL a terenului înscris în din C.F. 43789 Caransebe ,și  în suprafa ă de ție, documentatie 
20.431 mp, proprietatea Ora ului Caransebe , domeniul privat, și și cu destinatia statie 
de sortare si depozitare temporara a deseurilor rezultate din constructii.

82 29 04 HCL nr.82/29.04.2021 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei parcele de 
teren in municipiul Caransebes, zona Valea Cenchii pentru construirea unei 
locuinte proprietate personala, conform Legii nr.15/2003. 

83 29 04 HCL nr.83/29.04.2021 privind darea în administrare către Liceul Teologic Baptist 
Re i a, a spatiilor situate la  etajul 3 din imobilul înscris în CF nr.43100,  și ție, documentatie 
proprietatea municipiului Caransebe  domeniul public, situat in municipiul și 
Caransebes.

84 29 04 HCL nr.84/29.04.2021 privind darea in administare catre Serviciul Public de 
Intretinere si Reabilitare a Cabanei Scorilo pe o perioada de 1 an.

85 29 04 HCL nr.85/29.04.2021 privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, 
domeniul privat, a unei suprafe e de 4855 mp, înscris în CF nr. 40817 Caransebe , ție, documentatie și 
situat în intravilanul municipiului Caransebes.

86 29 04 HCL nr.86/29.04.2021 privind  dezlipirea suprafe ei de 187 mp din terenul înscris ție, documentatie 
în CF nr.42709,  de 3697 mp, proprietatea municipiului Caransebe , in vederea și 
vanzarii prin  licitatie publica.

87 29 04 HCL nr.87/29.04.2021 privind dezmembrarea unei suprafete de 8 mp de teren,  din
terenul inscris  în CF nr.43100 Caransebe , de 2313 mp,  proprietatea municipiuluiși 
Caransebe ,  domeniul public, și cu destina ia construire anexa pentru adăpostire ție, documentatie 
grup de pompare i rezervor de apa, de către Liceul Teologic Baptist Resitași .

88 29 04 HCL nr.88/29.04.2021 privind aprobarea  lucrarilor de construire  ,,  Modificare 
acoperis C2 - atelier mecanic si refacere imprejmuire”, la imobilul atelier mecanic 
al Serviciului Public Intretinere si Reabilitare.

89 29 04 HCL nr.89/29.04.2021 privind realizarea  de catre S.C. RCS RDS S. A a  
investitiei ,, Construire sta ie de baza pentru servicii de comunicatii electronice si ție, documentatie 
bransament electric în localitatea Caransebes, CS 01501”, amplasata pe Spitalul 



Municipal de Urgenta Caransebes.

90 29 04 HCL nr.90/29.04.2021 privind acordarea Titlului de ,,Ceta ean de Onoare”, ție, documentatie al 
municipiului Caransebe ,  și domnului profesor Constantin Bratescu.

91 29 04 HCL nr.91/29.04.2021 privind desfiintarea functiei contractuale vacante de 
muncitor  calificat de la Compartimentul dezvoltare si monitorizare retele de 
iluminat public  si  infiintarea functiei contractuale de conducere de Sef Serviciu 
la Serviciul de Iluminat Public.

92 29 04 HCL nr.92/29.04.2021 privind majorarea  capitalului  social SC TRANSAL 
URBIS SRL, cu suma de 950.000 lei.

93 29 04 HCL nr.93/29.04.2021 privind  aprobarea vânzarii i încheierea contractului de și 
vânzare-cumpărare pentru locuin a situată în Caransebe  , str. Balta Sărată ,bl.3, ție, documentatie și 
Parter, apartamentul 5, înscris în CF nr. 30518-C1-U12 Caransebe .și 

94 06 05 HCL nr.94/06.05.2021 privind  aprobarea ordinii de zi a sedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată în data de 
06.05.2021.

95 06 05 HCL nr.95/06.05.2021 privind  aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a  
Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.04.2021.

96 06 05 HCL nr.96/06.05.2021 privind rectificarea bugetului local al municipiului 
Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate
integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021, precum si a listei de investitii
anexa la buget.

97 06 05 HCL nr.97/06.05.2021 privind aprobarea propunerii de despagubire a terenului 
inscris în CF nr. 40171 Caransebes in suprafata de 3781 mp,  proprietatea 
domnului Ion Sabina Sanda, in baza procesului -verbal al Comisiei de expropriere.

98 28 05 HCL nr.98/28.05.2021 aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului 
Local al municipiului Caransebeş, in data de 28.05.2021.

99 28 05 HCL nr.99/28.05.2021 aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a 
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată  din  data de 
06.05.2021.

100 28 05 HCL nr.100/28.05.2021 privind aprobarea contului de executie al bugetului local 
pe trimestrul I, pentru anul 2021.

101 28 05 HCL nr.101/28.05.2021 privind  aprobarea  contului de executie al bugetului de 
autofinantate si subventii pe trimestrul I, pentru anul 2021.

102 28 05 HCL nr.102/28.05.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC 
TRANSAL URBIS  SRL Caransebes, pe anul 2021.

103 28 05 HCL nr.103/28.05.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC 
GUGULANIA LAND SRL , pe anul 2021.

104 28 05 HCL nr.104/28.05.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC 
CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL , pe anul 2021.

105 28 05 HCL nr.105/28.05.2021 privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al SC
POL-COM Caransebes SRL Caransebes, pe anul 2021.



106 28 05 HCL nr.106/28.05.2021 privind inscrierea în proprietatea municipiului 
Caransebes, domeniul privat, a unei suprafe e de 1200 mp, înscris în CF nr. 35686 ție, documentatie 
Caransebe , nr. cad.35686, proprietatea Statului Român, situat în intravilanul și 
municipiului Caransebes.

107 28 05 HCL nr.107/28.05.2021 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de 
teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru 
tineri, conform Legii nr.15/2003

108 28 05 HCL nr.108/28.05.2021 privind realizarea investitiei ,, Asigurare acces prin 
realizare scară exterioară cu modificare fațadă “ la imobilul situat in strada Mihai 
Viteazu nr.44, CF nr. 37072 -C1 Caransebes, proprietatea municipiului 
Caransebes.

109 28 05 HCL nr.109/28.05.2021 privind  încheierea contractului de vânzare-cumpărare 
pentru locuin a situată în Caransebe  , str. esu-Ro u, bl.2 , sc.B , ap.15 , ție, documentatie și Ștefănescu Marius-Iulian și Ștefănescu Gabriela, și 
et.Parter , înscris în CF 30011-C1-U16 Păltini , doamnei Timpu Georgeta.și 

110 28 05 HCL nr.110/28.05.2021 privind acordarea avizului Consiliului Local al 
municipiului Caransebes , pentru prestarea de servicii funerare, de catre  SC 
SERVICII FUNERARE SRL

111 28 05 HCL nr.111/28.05.2021 privind transformarea unor functii contractuale de 
muncitor necalificat de la Serviciul Public de Intretinere si Reabilitare in functii 
contractuale de executie de muncitor calificat in cadrul aceluiasi atelier.

112 28 05 HCL nr.112/28.05.2021 privind modificarea HCL nr.182 /02.11.2020 privind 
organizarea comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local Caransebes.

113 28 05 HCL nr.113/28.05.2021 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea 
finantarilor nerambursabile pe anul 2021.

114 28 05 HCL nr.114/28.05.2021 privind  actualizarea valorii investitiei  „ Extindere spatii 
comerciale in regim P+1E în municipiului Caransebes , strada Lemnelor, nr.1” - 
continuare lucrări.

115 28 05 HCL nr.115/28.05.2021 privind  Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru 
lucrarea ,, Dezvoltare zona locuinte”, strada CA Rosetti- prelungire în extravilan.

116 09 06 HCL nr.116/09.06.2021 aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 
09.06.2021.

117 09 06 HCL nr.117/09.06.2021 aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a 
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 28.05.2021.

118 09 06 HCL nr.118/09.06.2021 privind  participarea  municipiului Caransebes ca  
membru fondator al Asocia iei CLUSTER INOVATIV PENTRU TEHNOLOGII ție, documentatie 
AEROPURTATE AVANSATE – INOAIRTECH  si aprobarea  statutului asociatiei.

119 09 06 HCL nr.119/09.06.2021 privind  aprobarea Studiului de oportunitate  a gestiunii 
delegate ca modalitate de organizare a activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi 
deratizare i a  documentaţiei de atribuire și privind Contractul de delegare a 
gestiunii.

120 29 06 HCL nr.120/29.06.2021 aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului 



Local al municipiului Caransebeş, in data de 29.06.2021.

121 29 06 HCL nr.121/29.06.2021 aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a 
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată  din  data de 
09.06.2021.

122 29 06 HCL nr. 122/29.06.2021 privind dezlipirea unei suprafete de 645 mp din  terenul 
înscris în CF nr.32867 Caransebe ,   în suprafa ă de 8153 mp, proprietatea și ție, documentatie 
Ora ului  Caransebe .și și 

123 29 06 HCL nr. 123/29.06.2021 privind dezlipirea unei suprafete de 1179 mp din  terenul 
înscris în CF nr.43932 Caransebe , în suprafa ă de 18051 mp, proprietatea și ție, documentatie 
Ora ului  Caransebe ,  în vederea intabularii, cu destina ia drum public.și și ție, documentatie 

124 29 06 HCL nr. 124/29.06.2021 privind dezmembrarea terenului înscris în CF nr.39351 
Caransebe , nr.cad. 39351  în suprafa ă de 556 mp, proprietatea municipiului  și ție, documentatie 
Caransebe .și  

125 29 06 HCL nr. 125/29.06.2021 privind inscrierea în proprietatea municipiului 
Caransebes, domeniul privat, a unei suprafe e de 400 mp, înscris în CF nr. 43965 ție, documentatie 
Caransebe ,  proprietatea Statului Român, situat în intravilanul municipiului și 
Caransebes.

126 29 06 HCL nr. 126/29.06.2021 privind neexercitarea dreptului de preemptiune la 
vanzarea imobilului apartament nr.13 situat in municipiul Caransebes, strada 
Traian Doda, nr. 1, Judetul Caras-Severin, cod LMI Cs -11-m-B-1061- Palatul 
Korongy.

127 29 06 HCL nr.127/29.06.2021 privind acceptarea dona ieiție, documentatie  terenurilor  înscrise în CF 
nr.43817 Caransebeși  , în suprafa ă de ție, documentatie 1088 mp si din CF nr. 43822 Caransebes, in 
suprafata de 65 mp, aflate in coproprietatea doamnelor Szladek Maria si 
Fuhrmann Elisabeta – Adela.

128 29 06 HCL nr. 128/29.06.2021 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de 
teren  din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru 
tineri, conform Legii nr.15/2003.

129 29 06 HCL nr. 129/29.06.2021 privind  trecerea din domeniul public in domeniul privat 
al municipiului Caransebes a terenurilor  inscrise in CF nr.40390 Caransebes, in 
suprafata de 1000 mp si CF nr. 41146 Caransebes,  in suprafata de 1170 mp.

130 29 06 HCL nr. 130/29.06.2021 privind aprobarea  Proiectului ,,Cresterea transparentei, 
eticii si integritatii in cadrul Primariei municipiului Caransebes”.

131 29 06 HCL nr.131/29.04.2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a 
Municipiului Caransebes, pentru perioada 2021 -2027.

132 29 06 HCL nr. 132/29.06.2021 privind  aprobarea traseului subteran al re elei electrice, ție, documentatie 
pe o lungime totala de 232,5 m , pe imobilele apartinand domeniului public al 
municipiului Caransebes, în incinta Liceului Tehnologic  Dacia Caransebes,  
strada Iancu Temes i strada și  Libertatii.

133 29 06 HCL nr. 133/29.06.2021 privind dezmembarea terenului inscris în CF nr.42222 
Caransebeas, nr. cad 42222, în suprafa a de 393 mp, proprietatea municipiului ție, documentatie 
Caransebes, domeniul privat, în doua parcele.  



134 08 07 HCL nr.134/08.07.2021 privind alegere presedinte sedinta Corduneanu Marian.

135 08 07 HCL nr.135/08.07.2021 privind aprobare ordine de zi.

136 08 07 HCL nr.136/08.07.2021 privind aprobare proces verbal 29.06.2021.

137 08 07 HCL nr.137/08.07.2021  privind Proiect Servicii medicale Sec ie de Neonatologie.ție, documentatie 

138 23 07 HCL nr.138/23.07.2021 aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului 
Local al municipiului Caransebeş, in data de 23.07.2021.

139 23 07 HCL nr.139/23.07.2021 aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a 
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată  din  data de 
08.07.2021.

140 23 07 HCL nr. 140/23.07.2021 privind aprobarea dezmembrarii terenului înscris în 
CF nr.43172 Caransebeș, nr.cad. 43172  în suprafață de 1037 mp, 
proprietatea municipiului  Caransebeș, domeniul privat  în doua loturi, în 
suprafața de 500 mp, respectiv în suprafața de 537 mp.

141 23 07 HCL nr. 141/23.07.2021 privind inscrierea în proprietatea municipiului 
Caransebes, domeniul privat, a unei suprafe e de 2803 mp, înscris în CF nr. ție, documentatie 
43458 Caransebe , nr. top 332/2-333/2-334/2-335/2 proprietatea Statului și 
Român, situat în intravilanul municipiului Caransebes,

142 23 07 HCL nr. 142/23.07.2021 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de 
teren  din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru 
tineri, conform Legii nr.15/2003 si retragerea dreptului de folosinta unui 
beneficiar ca urmare a renuntarii la terenul atribuit,.

143 23 07 HCL nr. 143/23.07.2021 privind aprobarea  finantarii nerambursabile de la bugetul
local al municipiului Caransebes, a proiectelor declarate câ tigătoare la și 
procedurile de selec ie organizate în anul 2021.ție, documentatie 

145 23 07 HCL nr. 144/23.07.2021 privind participarea municipiului Caransebes la 
realizarea proiectului Via Transilvanica (Calea Transilvaniei).realizat de Asocia ia ție, documentatie 
Tă uleasa Social.și 

146 23 07 HCL nr.145/23.07.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru 
lucrarea ,,LOTIZARE SI EXTINDERE ZONA DE LOCUINTE", zona 
Racovita, strada D.A. Sturdza, f.nr.

147 23 07 HCL nr. 146/23.07.2021 privind arondarea  Liceului Teologic Baptist Re i a – Sec ia și ție, documentatie ție, documentatie 
Caransebe  la Cabinetul medical colar nr. 1 -Cabinetul Colegiului Na ional „C.D. Loga”,și și ție, documentatie 
în vederea asigurării de servicii medicale pentru elevii i per colarii ai acestei unită i de și și ție, documentatie 
învă ământ .ție, documentatie 

147 23 07 HCL nr. 147/23.07.2021 privind  rectificarea bugetului local al municipiului 
Caransebes si a bugetului  centralizat al institutiilor publice si activitatilor 
finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021.

148 23 07 HCL nr. 148/23.07.2021 privind aprobarea planului strategic “ Programul de 
imbunatatire a eficientei energetice pentru Municipiul Caransebes “.



149 23 07 HCL nr.149/23.07.2021 privind afilierea municipiului Caransebes in calitate de  
membru cu drepturi depline al Bursei Romane de Marfuri pentru o perioada de un 
an. 

150 23 07 HCL nr. 150/23.07.2021 privind darea în administrare către Liceul Teologic 
Baptist Re i a, a terenului înscris în CF nr.43979,  in suprafata de 8 mp, și ție, documentatie 
proprietatea municipiului Caransebe  domeniul public, situat in intravilanul și 
municipiului Caransebes.

151

152

23

23

07

07

HCL nr. 151/23.07.2021 privind aprobarea  Organigramei i a statului de func ii alși ție, documentatie 
Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebeși .

HCL nr. 152/23.07.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate i indicatori și 
tehnico - economici pentru obiectivul de investitii ,, Locuinte pentru tineri 
destinate inchirierii în regim de înăl ime P+2E, 20u.l., strada Prof. Constantin ție, documentatie 
Daicoviciu, nr.1 A, Judetul Caras-Severin , municipiul Caransebes, Localitatea 
Jupa”.

153 13 08 HCL nr. 153/13.08.2021 privind aprobarea ordinii de z a sedintei din 13.08.2021

154 13 08 HCL nr. 154/13.08.2021 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 
23.07.2021

155 13 08 HCL nr. 155/13.08.2021 privind aprobare amplasament depozitare temporara 
deseuri din constructii

156 13 08 HCL nr. 156/13.08.2021 privind acordare burse scolare

157 13 08 HCL nr. 157/13.08.2021 privind modificare HCL nr. 157/2020 coridoare de 
mobilitate urbana

158 31 08 HCL nr. 158/31.08.2021 privind aprobare ordine de zi sedinta din 31.08.2021

159 31 08 HCL nr. 159/31.08.2021 privind aprobare proces verbal sedinta din 13.08.2021

160 31 08 HCL nr. 160/31.08.2021 privind rectificare buget local

161 31 08 HCL nr. 161/31.08.2021 privind donatie 96 mp teren drum Cornea Nicolae

162 31 08 HCL nr. 162/31.08.2021 privind atrubuire loturi Legea 15/2003

163 31 08 HCL nr. 163/31.08.2021 privind organizare Serbarile Cetatii

164 31 08 HCL nr. 164/31.08.2021 privind transformare func ie vacan a în referent  ție, documentatie ție, documentatie 
Registrul Agricol 

165 31 08 HCL nr. 165/31.08.2021 privind aprobare organigrama i stat func ii Spitalși ție, documentatie 

166 07 09 HCL nr. 166/07.09.2021 privind aprobare ordine de zi sedinta din 07.09.2021

167 07 09 HCL nr. 167/07.09.2021 privind aprobare proces verbal sedinta din 31.08.2021



168 07 09 HCL nr. 168/07.09.2021 privind documentatie tehnico economica Repara ie ție, documentatie 
acoperi  Spitalși 

169 23 09 HCL nr. 169/23.09.2021 aprobarea ordinii de zi a şedinţei  extraordinare a 
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 
23.09.2021.

170 23 09 HCL nr. 170/23.09.2021 aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a 
Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 
07.09.2021.

171 23 09 HCL nr. 171/23.09.2021 aprobarea documentatiei tehnico economice faza SF 
pentru investitia ,,Realizare iluminat public stradal, strada Laurentiu Iancu din 
municipiul Caransebes si strada Carmen Sylva din localitatea Jupa, judetul Caras-
Severin”.

172 23 09 HCL nr. 172/23.09.2021 desfiin area unor constructii situate în intravilanul ție, documentatie 
municipiului Caransebes, respectiv, în curtea interioară a Spitalului Municipal de 
Urgen ă Caransebes,  pentru implementarea proiectului:ție, documentatie  “Cre terea capacită ii și ție, documentatie 
administrative i de reac ie în situa ia de urgen ă generată de COVID-19 în și ție, documentatie ție, documentatie ție, documentatie 
Spitalul Municipal de Urgen ă Caransebe   - Acronim HELPCOVID-19”.ție, documentatie și 

173 23 09 HCL nr. 173/23.09.2021 aprobarea proiectul „Cre terea eficien ei energetice a și ție, documentatie 
Liceului Tehnologic Dacia din Municipiul Caransebe ” , în vederea finan ării și ție, documentatie 
acestuia în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice şi 
gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice.

174 23 09 HCL nr. 174/23.09.2021 arondarea cresei de stat de pe raza municipiului 
Caransebes, cu puncte de lucru la Gradinita PP4 SI Gradinita PP5, la unitatile de 
invatamant prescolar cu program prelungit, conform OUG 100/2021.        

175 30 09 HCL nr.175/30.09.2021 aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului 
Local al municipiului Caransebeş, in data de 30.09.2021.

176 30 09 HCL nr.176/30.09.2021 aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a 
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată  din  data de 
23.09.2021.

177 30 09 HCL nr. 177/30.09.2021 privind vânzarea prin licita ie publică  cu plic închis, a ție, documentatie 
terenului înscris în CF nr.42556 Caransebe , nr.cad.42556, în suprafa ă de 71 mp, și ție, documentatie 
proprietatea municipiului Caransebe .și 

178 30 09 HCL nr. 178/30.09.2021 privind vânzarea prin licita ie publică  cu plic închis, a ție, documentatie 
terenului înscris în CF nr.42107 Caransebe , nr.cad.42107, în suprafa ă de 23 mp, și ție, documentatie 
proprietatea municipiului Caransebe .și 

179 30 09 HCL nr. 179/30.09.2021 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de 
teren  din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru 
tineri, conform Legii nr.15/2003.

180 30 09 HCL nr. 180/31.08.2021 privind aprobarea neexercitarii dreptului de preemtiune la
vanzarea imobilului parte din monumentul istoric ,, Palatul Korongy”,  spatii, 
firme, locuinte, amenajare hoteliera situat in municipiul Caransebes, strada Traian 
Doda, nr.1, pentru scoarterea la vanzare pe E1: ap.11,15 si 16 si pe E2+M: ap.20-
29, judetul Caras -Severin, cod LMI CS-II-m-B-11061, aflat in proprietatea 



numitului Plesa Traian – Adrian.

181 30 09 HCL nr. 181/30.09.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru 
lucrarea ,,Constuire capela, cimitir si imprejmuire teren extravilan Caransebes", 
strada  Stefan Jianu – prelungire in extravilan, beneficiari Biserica Penticostala 
Menorah si Biserica Cultului Crestin Baptist Ghetsimani.

182 30 09 HCL nr.182/30.09.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru 
lucrarea ,,Construire parc comercial ALTEX", strada  Ardealului, f.nr., întocmit de 
SC PRIMAVERA DESIDN SRL, Deva  beneficiar SC COMETEX SRL.

183 30 09 HCL nr.183/30.09.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si 
Functionare al Serviciului de Iluminat Public Caransebes.

184 30 09 HCL nr.184/30.09.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului local al 
municipiului Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si 
activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021.

185 30 09 HCL nr.185/30.09.2021 privind organizarea Festivalului ,,Toamna  la Gugulani - 
2021" , editia a XI-a,  ce va avea loc in perioada 30.09.2021-03.10.2021, in Pia a ție, documentatie 
Gugulanilor din municipiul Caransebes.

186 30 09 HCL nr.186/30.09.2021 privind aprobarea  proiectului „Consolidarea 
infrastructurii medicale a Spitalului Municipal de Urgen ă Caransebe ” ție, documentatie și depus în 
parteneriat cu Spitalul Municipal de Urgen ă Caransebe , spre finan are ție, documentatie și ție, documentatie în cadrul  
Programului Opera ional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 9 ție, documentatie 
Protejarea sănătă ii popula iei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19.ție, documentatie ție, documentatie 

187 30 09 HCL nr.187/30.09.2021 privind aprobarea  Documenta iei de Avizare a Lucrărilor ție, documentatie 
de Interven ie ție, documentatie cu titlul „Consolidarea infrastructurii medicale a Spitalului 
Municipal de Urgen ă Caransebeție, documentatie și ” în vederea depunerii spre finan are în cadrul  ție, documentatie 
Programului Opera ional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 9 ție, documentatie 
Protejarea sănătă ii popula iei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 i a ție, documentatie ție, documentatie și 
indicatorilor tehnico economici.

188 30 09 HCL nr.188/30.09.2021 privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului 
Caransebes, domeniul privat, a unei suprafe e de 824 mp, înscris în CF nr. 36074 ție, documentatie 
Caransebe , nr.cad.36074, proprietatea Statului Român, situat în intravilanul și 
municipiului Caransebes.

189 30 09 HCL nr.189/30.09.2021 privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului 
Caransebes, domeniul privat, a unei suprafe e de 2264 mp, înscris în CF nr. 36076 ție, documentatie 
Caransebe , nr. cad.36076 proprietatea Statului Român, situat în intravilanul și 
municipiului Caransebes.

190 30 09 HCL nr.190/30.09.2021 privind aprobarea  inscrierii în proprietatea municipiului 
Caransebes, domeniul privat, a unei suprafe e de 1269 mp, înscris în CF nr. 36078 ție, documentatie 
Caransebe , nr.36078 proprietatea Statului Român, situat în intravilanul și 
municipiului Caransebes.

191 30 09 HCL nr.191/30.09.2021 privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului 
Caransebes, domeniul privat, a unei suprafe e de 800 mp, înscris în CF nr. 42462 ție, documentatie 
Caransebe , nr. top 50/1 proprietatea Statului Român, situat în intravilanul și 
municipiului Caransebes.



192 30 09 HCL nr.192/30.09.2021 privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului 
Caransebes, domeniul privat, a unei suprafe e de 376 mp, înscris în CF nr. 42466 ție, documentatie 
Caransebe , nr. top 50/2 proprietatea Statului Român, situat în intravilanul și 
municipiului Caransebes.

193 30 09 HCL nr.193/30.09.2021 privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului 
Caransebes, domeniul privat, a unei suprafe e de 554 mp, înscris în CF nr. 38613 ție, documentatie 
Caransebe , nr. top 49/1 proprietatea Statului Român, situat în intravilanul și 
municipiului Caransebes.

194 15 10 HCL nr.194/15.10.2021 privind  alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului 
Local al municipiului Caransebes pe o perioada de 3 luni. 

195 15 10 HCL nr.195/15.10.2021 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei  extraordinare a 
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 
15.10.2021.

196 15 10 HCL nr.196/15.10.2021 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a 
Consiliului Local al municipiului Caransebeş  din data de 30.09.2021.

197 15 10 HCL nr.197/15.10.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului local al 
municipiului Caransebes si a bugetului  centralizat al institutiilor publice si 
activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021.

198 15 10 HCL nr.198/15.10.2021 privind aprobarea dezmembrarii  terenului înscris în CF 
nr.44228 Caransebe , nr.cad. 44228 ,în suprafa ă de 18065 mp, proprietatea și ție, documentatie 
municipiului  Caransebe , domeniul public, în vederea construrii unei cre e.și și 

199 19 10 HCL nr.199/19.10.2021 aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare convocata 
de indata a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 19.10.2021.

200 19 10 HCL nr.200/19.10.2021 aprobarea  procesului-verbal al sedintei extraordinare a 
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata din  data de 
15.10.2021.

201 19 10 HCL nr.201/19.10.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 

202 22 10 HCL nr.202/22.10.2021 aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare convocata 
de indata a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 22.10.2021.

203 22 10 HCL nr.203/22.10.2021 aprobarea  documentatiei tehnico-economice, faza 
documentatie tehnica pentru autoriza ie de construire  /Proiect tehnic , ție, documentatie 
pentru investitia „ Instalatie electrica sectia ATI Spital municipal de Urgenta
din Caransebes - proiectare si execu ie.”ție, documentatie 

204 22 10 HCL nr.204/22.10.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice i Administa iei prin Compania Naţională de Investiţii și ție, documentatie 
“C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului teren intravilan, 
categoria de folosin ă cur i construc ii,ție, documentatie ție, documentatie ție, documentatie  situat în municipiul Caransebeși  aflat 
în proprietatea municipiului Caransebe , domeniul public,și  în suprafa ă de ție, documentatie  
9000 mp, identificat in CFnr. 44324 Caransebe ,și  nr. Cad. 44324, liber de 
orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a 
obiectivului de investiţii „Construire cre ă medieși ”.



205 28 10 HCL nr.205/28.10.2021 aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului 
Local al municipiului Caransebeş, in data de 28.10.2021.

206 28 10 HCL nr. 206/28.10.2021 aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a 
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată  in  data de  
19.10.2021.

207 28 10 HCL nr. 207/28.10.2021 privindvanzarea prin licitatie publica cu plic inchis a 
terenului înscris în CF nr.43722 Caransebe , nr.cad.43722în suprafa ă de 57 mp, și ție, documentatie 
proprietatea municipiului Caransebe .și 

208 28 10 HCL nr. 208/28.10.2021 privind vânzarea prin licita ie publică  cu plic închis a ție, documentatie 
terenului înscris în CF nr.44229 Caransebe , nr.cad.44229, în suprafa ă de 2 mp, și ție, documentatie 
proprietatea municipiului Caransebe .și 

209 28 10 HCL nr.209/28.10.2021 privind vânzarea parcelei de teren inscrisa in CF nr. 
31767 Caransebes  nr. cad 31767  in  suprafata de 269 mp, proprietatea 
municipiului Caransebes, catre domnul Ungureanu Costica in calitate de 
proprietar al constructiei edificate pe teren.

210 28 10 HCL nr. 210/28.10.2021 privind dezmembarea terenului înscris în CF nr.43978 
Caransebe , nr.cad. 43978  în suprafa ă de 32054 mp, proprietatea municipiului  și ție, documentatie 
Caransebe ,și   în vederea darii în administrare către Clubul Sportiv Scolar 
Caransebes a unei suprafete de 128 mp de teren pentru amenajarea unui teren de 
antrenament.

211 28 10 HCL nr. 211/28.10.2021 privind darea în administrare către DSVSA Cara -și 
Severin a unui spatiu în suprafa ă de 70,60 mp, situat la etajul 1 al imobilului din ție, documentatie 
Pia a Gugulanilor Caransebes, str. Piata Lemnelor nr.1,indentificat în CF nr. 39272ție, documentatie 
Caransebe , proprietate publică a municipiului Caransebe , pe termen de 5 ani,și și 

212 28 10 HCL nr. 212/28.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a  patinoarului artificial din municipiul Caransebe  ,Parcul Teius.și 

213 28 10 HCL nr. 213/28.10.2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru perioada 
sezonului rece 2021-2022.

214 28 10 HCL nr. 214/28.10.2021 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.

215 28 10 HCL nr. 215/28.10.2021 privind ajustarea/modificarea tarifelor practicate de SC 
TRANSAL URBIS SRL pentru activitatea de precolectare, colectare, transport i și 
depozitare a deseurilor din municipiul Caransebes.

216 28 10 HCL nr. 216/28.10.2021 privind numirea doamnei Radoi Daniela Nicoleta in 
functia de administrator al  SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL, incheierea
contractului de mandat pe o perioada de 1 an începând cu data de 01.11.2021 i și 
actualizarea Actului Constitutiv al  societă ii.ție, documentatie 

217 28 10 HCL nr. 217/28.10.2021 privind desemnarea  reprezentantilor Consiliului Local al
municipiului  Caransebes  în Consiliile de Administratie ale Unitatilor de 
învă ământ de pe raza municipiului Caransebes.ție, documentatie 

218 28 10 HCL nr. 218/28.10.2021 privind desemnarea cadrului  tehnic cu atributii in 



domeniul prevenirii si stingerii incendiilor din cadrul Serviciului Voluntar pentru 
Situa ii de Urgen a. ție, documentatie ție, documentatie 

219 28 10 HCL nr. 219/28.10.2021 privind modificarea statului de func ii al Aparatului de ție, documentatie 
Specialitate al Primarului municipiului Caransebes.

220 28 10 HCL nr. 220/28.10.2021 privind acordarea Titlului de ,,Ceta ean de Onoare” ție, documentatie al 
municipiului Caransebe ,  și sportivei Copaceanu Georgiana-
Anastasia.

221 28 10 HCL nr. 221/28.10.2021 privind  aprobarea procesului-verbal al sedintei 
extraordinare convocata de indata din data de 22.10.2021.

222 28 10 HCL nr. 222/28.10.2021 privind rectificarea listei de investitii a bugetului 
local, anexa la HCL nr 201/19.10.2021.

223 28 10 HCL nr. 223/28.10.2021 privind aprobarea  contului de executie al bugetului 
local pe trimestrul II, 2021.

224 28 10 HCL nr. 224/28.10.2021 privind  aprobarea  contului de executie al bugetului 
de autofinantate si subventii pe trimestrul II, 2021.

225 28 10 HCL nr. 225/28.10.2021 privindaprobarea bugetului i indicatorii fizici ai și 
proiectului ,,Gestionarea crizei sanitare COVID 19 în unită ile de ție, documentatie 
învă ământ din municipiul Caransebes”.ție, documentatie 

226 28 10 HCL nr. 226/28.10.2021 privindasocierea municipiului Caransebes in calitate 
de lider cu unitatile de invatamant si serviciile publice din subordinea 
Consiliului Local,  in calitate d easociati, in vederea depunerii de oferta 
comuna  catre Bursa Romana de Marfuri avand ca obiect atribuirea 
acordului – cadru de furnizare gaze naturale.

227 28 10 HCL nr. 227/28.10.2021 privind aprobarea  darii în folosin ă gratuită către SC ție, documentatie 
TRANSAL URBIS SRL a terenurilor si constructiilor înscrise în C.F. 36074
Caransebe , cu nr. top  36074,  proprietatea Ora ului Caransebe , domeniul și și și 
privat, cu destinatia de punct de transvazare deseuri municipale.

228 28 10 HCL nr. 228/28.10.2021 privind  respingerea plângerii prealabile formulată de 
Institutia Prefectului Judetul Caras-Severin impotriva HCL  nr.165 din 
31.08.2021 inregistrata la registratura Primariei municipiului Caransebes cu 
nr. 28959/20.10.2021.

229 28 10 HCL nr. 229/28.10.2021 privind respingerea  plângerii prealabile formulată de 
doamna Mălăescu Maria, înregistrată la registratura Primăriei municipiului 
Caransebe  cu nr. 26823 din 01.10.2021, împotriva Hotărârii Consiliului și 
Local al municipiului Caransebe  cu nr. 165 din 31.08.2021,și  ca neîntemeiată.

230 28 10 HCL nr. 230/28.10.2021 privind  respingerea  plângerii prealabile formulată de 
Sindicatul Solidaritatea Sanitară Cara -Severin, reprezentat prin pre edinte – și și 
Posipal Marius, înregistrată la registratura Primăriei municipiului Caransebe  cu nr. și 
28364 din 15.10.2021, împotriva Hotărârii Consiliului Local al municipiului 
Caransebe  cu nr. 165 din 31.08.2021.și 



231 28 10 HCL nr. 231/28.10.2021 privind emiterea  Avizului de atribuire/schimbarea denumirii 
institutiei Căminul de Persoane Varstnice ,, Sfintii Constantin i Elena” Caransebes.și 

232 28 10 HCL nr. 232/28.10.2021 privind emiterea Avizului de atribuire/schimbarea denumirii 
Centrului de Îngrijire i Asistenta pentru Persoanele Adulte cu Dizabilitati ,, Sfintii și 
Constantin i Elena” Caransebes.și 

233 02 10 HCL nr.233/02.11.2021 aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 
02.11.2021.

234 02 11 HCL nr.234/02.11.2021 aprobarea procesului -verbal al sedintei ordinare a 
Consiliului Local al municipiului Caransebes din data de 28.10.2021.

235 02 11 HCL nr.235/02.11.2021aprobarea cererii de finan are i a devizului general estimatție, documentatie și 
pentru obiectivul de investi ii „ție, documentatie Modernizare străzi în municipiul Caransebe  – I” - și 
străzile Tudor Vladimirescu,  arinei,  Teiu ului,  Valea Cenchii,  Zăganului,  I.C. Țarinei, strada și 
Bratianu,  Vf.Pietrei,  Corneliu Baba,  Pipirigul Mare i Râul Alb,  prin Programul și 
na ional de investi ii ”Anghel Saligny”.ție, documentatie ție, documentatie 

236 02 11 HCL nr.236/02.11.2021aprobarea cererii de finan are i a devizului general estimatție, documentatie și 
pentru obiectivul de investi ii „ție, documentatie Modernizare străzi în municipiul Caransebe  – II” -și 
străzile Semenic, Aviatorilor,  Muntele Mic,  Closca, Horia,  Sarmisegetuza,  
George Cosbuc,  Zăbranului,  Simion Barnutiu, Pipirigul Mic, 1 Mai, 
I.L.Caragiale, Rovine i Arinului, prin Programul na ional de investi ii ”Anghel și ție, documentatie ție, documentatie 
Saligny”.

237 02 11 HCL nr.237/02.11.2021aprobarea cererii de finan are i a devizului general estimatție, documentatie și 
pentru obiectivul de investi ii „ție, documentatie Modernizare si extindere trotuare în municipiul 
Caransebe  ” - străzile Traian Doda,Cetatii, Romanilor,  Potocului, Calea și 
Severinului, Garii, Traian , Căpitan Iancu Teme  i Poiana,  prin Programul și și 
na ional de investi ii ”Anghel Saligny”.ție, documentatie ție, documentatie 

238 02 11 HCL nr.238/02.11.2021 aprobarea cererii de finan are i a devizului general ție, documentatie și 
estimat pentru obiectivul de investi ii „Reabilitareție, documentatie  străzi în municipiul Caransebe  și 
” - străzile Splaiul Sebesului, Gradinilor,  Luncii,  Pajistei,  Dumbravei,  
Zăvoiului, Florilor, prin Programul na ional de investi ii”Anghel Saligny”.ție, documentatie ție, documentatie 

239 02 11 HCL nr.239/02.11.2021 numirea reprezentan ilorție, documentatie  Consiliului Local al municipiului
Caransebes in Comisiile de evaluare a probelor de interviu privind organizarea i și 
desfă urarea concursurilor pentru ocuparea func iilor de director si director și ție, documentatie 
adjunct ale unita ilorție, documentatie  de inva ămâtție, documentatie  preuniversitar de stat de pe raza municipiului 
Caransebe .și 

240 11 11 HCL nr.240/11.11.2021 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indata in data de 
11.11.2021.

241 11 11 HCL nr.241/11.11.2021 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei 
extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes convocata de indata 
in data de 02.11.2021.

242 11 11 HCL nr.242/11.11.2021 privind  rectificarea bugetului local si a bugetului 
centralizat al institutiilor publice , al activita ilor finan ate integral sau par ial din ție, documentatie ție, documentatie și 
venituri proprii si a listei de investitii, pe anul 2021.



243 11 11 HCL nr.243/11.11.2021 privind  modificarea duratei estimate de execu ie lucrări ție, documentatie 
pentru obiectivul de investitie “Locuinte pentru tineri destinate inchirierii în regim
de înăl ime P+2E,  20 u.l.,  Strada Prof. Constantin Daicoviciu nr. 1A, jude ul ție, documentatie ție, documentatie 
Cara  Severin, Municipiul Caransebe ,  localitatea Jupași și ” prevazută in anexa la 
HCL nr..152/23.07.2021, de la 16 luni la 12 luni.

244 11 11 HCL nr.244/11.11.2021 privind  alocarea sumei de 78.350 lei Spitalului Municipal
de Urgen a Caransebes, ție, documentatie unitate sanitara colaboratoare a Spitalului Clinic Judetean 
de Urgen a ,, Pius Brînzeu” Timis ,pentru dotarea i func ionarea ție, documentatie și ție, documentatie punctului de 
operare aeromedical Caransebes.

245 11 11 HCL nr.245/11.11.2021 privind  inscrierea în proprietatea municipiului 
Caransebes, domeniul privat a terenului nr. top 48/1 în suprafa a de 1248 mp, ție, documentatie 
înscris în CF nr. 34685 Caransebe , i a terenurilor nr. top 48/2 i  nr top 49/2 în și și și 
suprafa a de 720 mp, inscrise în CF 30757 Caransebes,  proprietatea Statului ție, documentatie 
Român.

246 11 11 HCL nr.246/11.11.2021 privind  actualizarea valorii investitiei “ Proiectare si 
executie
 repara iiție, documentatie  terasa ( acoperiși ) Spitalul Municipal de Urgen ăție, documentatie  din Caransebesși “.

247 11 11 HCL nr.247/11.11.2021 privind  modificarea statului de func ii al aparatului de ție, documentatie 
specialitate al Primarului municipiului Caransebes, aprobat prin  HCL nr. 
219/28.10.2021.

248 24 11 HCL nr.248/24.11.2021 aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 
24.11.2021.

249 24 11 HCL nr.249/24.11.2021 aprobarea actualizarii valorii investi iei ,, Extindere retea ție, documentatie 
de distribu ie gaze naturale pentru alimentarea imobilelor din municipiul ție, documentatie 
Caransebe , situate pe străzile Valea Cenchii, Calea Timi oarei, Corcana”, proiect și și 
intocmit de SC Calor Group SRL.

250 24 11 HCL nr.250/24.11.2021 privind modificarea HCL nr. 204/22.10.2021 privind 
predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice i Administra iei prin și ție, documentatie 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat in 
municipiul Caransebe , str. Spitalului, f.n., i asigurarea condi iilor în vederea și și ție, documentatie 
executării obiectivului de investiţii “Proiect Tip-Construire cresa medie, 
municipiul Caransebe , jude ul Cara -Severin”.și ție, documentatie și 

251 24 11 HCL nr.251/24.11.2021 privind alipirea terenurilor inscrise in CF nr. 40679 
Caransebeși , in suprafa ăție, documentatie  de 5000 mp si CF nr. 42723 Caransebeși , in suprafa ăție, documentatie  de 
5000 mp, aflate in proprietatea municipiului Caransebeși , in vederea intabulării 
Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,,Construire capela, cimitir si 
imprejmuire teren extravilan Caransebes", strada  Stefan Jianu – prelungire in 
extravilan.

252 26 11 HCL nr.252/26.11.2021 aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 26.11.2021.

253 26 11 HCL nr.253/26.11.2021 privind  aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a 
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată  in  data de  
11.11.2021.



254 26 11 HCL nr.254/26.11.2021 privind  aprobarea contului de executie al bugetului local pentru 
trimestrul III pe anul 2021,

255 26 11 HCL nr.255/26.11.2021 privind aprobarea contului de executie al bugetului de 
autofinantate si subventii pentru trimestrul III pe anul 2021.

256 26 11 HCL nr.256/26.11.2021 privind aprobarea dezmembrarii terenului înscris în CF nr.39272 
Caransebeș, nr.cad. 39272 în suprafață de 3789  mp, proprietatea municipiului  
Caransebeș, domeniul public, în doua loturi, în vederea amplasarii unor containere de 
gunoi subterane.

257 26 11 HCL nr.256/26.11.2021 privind aprobarea dezmembrarii terenului înscris în CF nr.41925 
Caransebeș, nr.cad. 41925 în suprafață de 1037  mp, proprietatea municipiului  
Caransebeș, domeniul public, în doua loturi  în vederea amplasarii unor containere de 
gunoi subterane.

258 26 11 HCL nr.258/26.11.2021 privind acceptarea donației terenului înscris în CF nr.44194 
Caransebeș nr.cad. 44194 în suprafață de 123 mp,  aflat in coproprietatea  domnilor  
Petcoviciu Dumitru-Adrian, Petcoviciu Ioan-Alexandru, Petcoviciu Maria-Cristiana si 
Petcoviciu Ana-Mia, făcută municipiului Caransebes, cu destinația drum, in domeniul 
public.

259 26 11 HCL nr.259/26.11.2021 privind aprobarea trecerii terenului evidentiat în CF nr. 41311 
Caransebes în suprafața de 4000 mp,  din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Caransebes.

260 26 11 HCL nr.260/26.11.2021 privind modificarea si completarea HCL nr. 182/30.09.2021 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,,Construire parc comercial 
ALTEX", strada  Ardealului, f.nr.

261 26 11 HCL nr.261/26.11.2021 privind  aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al 
Municipiului Caransebes.

262 26 11 HCL nr.262/26.11.2021 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al municipiului Caransebes, convocata de îndată din data  de 
24.11.2021.

263 26 11 HCL nr.263/26.11.2021 privind  rectificarea bugetului local al municipiului Caransebeș și
a bugetului  centralizat al instituțiilor publice si activitaților finanțate integral sau parțial 
din venituri proprii pe anul 2021, aprobat prin HCL  nr. 242 din 11.11.2021.

264 26 11 HCL nr.264/26.11.2021 privind scoaterea din funcțiune, casarea si valorificarea 
mijloacelor fixe ce aparțin Municipiului Caransebeș, conform Memoriului de 
Fundamentare, anexat.

265 26 11 HCL nr.265/26.11.2021 privind incheierea Acordului de Parteneriat cu Centrul de 
Excelentă Județean Caraș-Severin. 

266 03 12 HCL nr.266/03.12.2021 aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 03.12.2021.

267 03 12 HCL nr.267/03.12.2021 privind  aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a 
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată  in  data de  
26.11.2021.

268 03 12 HCL nr.268/03.12.2021 privind  aprobarea proiectului  cu titlul „Sprijinirea eficien ei ție, documentatie 
energetice a infrastructurii de iluminat public,  Modernizare iluminat public, Municipiul 
Caransebe , Jude ul Cara -Severin”și ție, documentatie și  si a indicatorilor  tehnico-economici ai acestui 
proiect.



269 03 12 HCL nr.269/03.12.2021 privind aprobarea incheierii unui act adi ional la contractul de ție, documentatie 
asociere in participa iune nr.116/29.09.2015 incheiat intre Casa de Cultură George Suru ție, documentatie 
Caransebe  si SC MARCOM FANTASTIC SRL și in vederea desfasurarii in comun a 
activitatilor de derulare si difuzare de filme in sala Cinematografului ,,Luna" din 
municipiul Caransebes.

270 13 12 HCL nr.270/13.12.2021 aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 13.12.2021.

271 13 12 HCL nr.271/13.12.2021 privind  aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a 
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată  in  data de  
03.12.2021.

272 13 12 HCL nr.272/13.12.2021 privind  rectificarea bugetului local al municipiului 
Caransebes si a bugetului  centralizat al institutiilor publice si activitatilor 
finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021

273 13 12 HCL nr.273/13.12.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare a ,,Targului 
de Craciun''din municipiul Caransebes.

274 16 12 HCL nr.274/16.12.2021 aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 16.12.2021.

275 16 12 HCL nr.275/16.12.2021 privind  aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a 
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată  in  data de  
13.12.2021.

276 16 12 HCL nr.276/16.12.2021 privind aprobarea valorii investitiilor aferente Consiliului 
Local al municipiului Caransebes si a participarii Consiliului Local la cofinantarea
,,  Proiectului regional  de dezvoltare a infrastructurii de apa i apa uzata în judetulși 
Caras-Severin, în perioada 2014-2020”.

277 16 12 HCL nr.277/16.12.2021 privind aprobarea documenta iei tehnico-economice – faza ție, documentatie 
„Studiu de fezabilitate” i a principalilor indicatori tehnico-economici pentru și 
”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă i apă uzată în jude ul și ție, documentatie 
Cara -Severinși , în perioada 2014 – 2020”. 

278 22 12 HCL nr.278/22.12.2021 aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 22.12.2021.

279 22 12 HCL nr.279/22.12.2021 privind  aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a 
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată  in  data de  
22.12.2021.

280 22 12 HCL nr.280/22.12.2021 privind aprobarea  rectificarii bugetului local al municipiului 
Caransebes si a bugetului  centralizat al institutiilor publice si activitatilor 
finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021, aprobat prin HCL  
Nr. 272 din 13.12.2021.

281 22 12 HCL nr.281/22.12.2021 privind aprobarea  rectificarii bugetului de venituri i și 
cheltuieli al SC POL-COM CARANSEBES SRL, pe anul 2021.

282 22 12 HCL nr.282/22.12.2021 privind modificarea si completarea HCL nr.79/20.04.2021,  
cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022.



283 29 12 HCL nr.  283/29.12.2021 privind  Aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţei  ordinare  a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 29.12.2021.

284 29 12 HCL  nr.  284/29.12.2021  privind  Aprobarea  procesului-verbal  al  sedintei
extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată
in  data de  22.12.2021.

285 29 12 HCL  nr.  285/29.12.2021  privind  inscrierea  în  proprietatea  municipiului
Caransebes,  domeniul  privat  a  terenului  cu  nr.  top.
4616/3/2/2/2/2/3/2/3/4/2/2/4/2/7/2 în suprafa a de 20166 mp, înscris în CF nr. 523ție, documentatie 
Caransebe , situat în intravilanul municipiului Caransebes.și 

286 29 12 HCL  nr.  286/29.12.2021  privind  inscrierea  în  proprietatea  municipiului
Caransebes, domeniul privat a terenului cu nr. cad.31929,  în suprafa a de 1133ție, documentatie 
mp,  înscris  în  CF  nr.  31929  Caransebe ,   situat  în  intravilanul  municipiuluiși 
Caransebes.

287 29 12  HCL  nr.  287/29.12.2021  privind  inscrierea  în  proprietatea  municipiului
Caransebes, domeniul privat a terenurilor  cu nr. top. 891,  în suprafa a de 1270ție, documentatie 
mp, înscris în CF nr. 32861 Caransebe  si  nr. top. 890 în suprafa a de 187 mp,și ție, documentatie 
inscris  în  CF.  nr.  33176  Caransebes,  situate  în  intravilanul  municipiului
Caransebes.

288 29 12 HCL  nr.  288/29.12.2021  privind inscrierea  în  proprietatea  municipiului
Caransebes, domeniul privat a terenurilor  cu nr. top. 4687/36/20/37/14 în
suprafa a  de  400  mp,  înscris  în  CF  nr.  33916  Caransebe  ,   nr.  top.ție, documentatie și 
4687/36/20/37/15  în  suprafa a  de  400  mp,  inscris  în  CF.  nr.  33915ție, documentatie 
Caransebes i nr. top. 4687/36/20/37/18 în suprafa a de 400 mp inscris înși ție, documentatie 
CF nr. 33911 Caransebes, situate în intravilanul municipiului Caransebes.

289 29 12 HCL nr. 289/29.12.2021 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui  lot de teren
din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri,
conform Legii nr.15/2003.

290 29 12 HCL nr. 290/29.12.2021 privind  darea în folosin ă gratuită către Clubul Sportivție, documentatie 
colar  Caransebe  a  Salii  de  Sport  Ștefănescu Marius-Iulian și Ștefănescu Gabriela, și evidentiata   în  C.F.  44289  Caransebe  cu  nr.și 

cadastral  44289-C2 in  suprafata  de  592 mp,,  proprietatea  Municipiului  Caransebe ,și 
domeniul  public, cu  destina ia  de  desfă urare  a  activitatilor  specificeție, documentatie și 
administrative-sportive.

291 29 12 HCL nr. 291/29.12.2021 privind  darea în folosin ă gratuită către Clubul Sportivție, documentatie 
colar Caransebe  a a unui spatiu la parterul constructiei P+3 evidentiata  în C.F.Ștefănescu Marius-Iulian și Ștefănescu Gabriela, și 

44289  Caransebe  cu  nr.  cadastral  44289-C1  in  suprafata  de  251,16  mp,și 
proprietatea  Municipiului  Caransebe ,  domeniul  public  ,  cu  destina ia  deși ție, documentatie 
desfă urare a activitatilor specifice administrative-sportive.și 

292 29 12 HCL nr. 292/29.12.2021 privind aprobarea vânzarii prin licita ie publică  cu plicție, documentatie 
închis, a terenului înscris în CF nr.43982 Caransebe , nr.cad.43982, în suprafa ă deși ție, documentatie 
187 mp, proprietatea municipiului Caransebe , situat în intravilan,și 



293 29 12 HCL nr.  293/29.12.2021  privind  acceptarea  dona iei  terenului   înscris  în  CFție, documentatie 
nr.42379 Caransebe  nr.cad. 42379 în suprafa ă de 2422 mp,  aflat in proprietateași ție, documentatie 
domnului Raduta Alin-Ionut, făcută municipiului Caransebes, cu destina ia drumție, documentatie 
in domeniul public al UAT municipiul Caransebes.

294 29 12 HCL nr.  294/29.12.2021 privind  aprobarea  Planului Urbanistic  Zonal pentru
lucrarea  ,,Lotizare  si  extindere  zona  de  locuinte",  strada  Episcop  Miron
Cristea   in  extravilanul  municipiului  Caransebes,  nr.  cad.  42934,  nr.
cad.42935 si  nr. cad.42936, evidentiate in CF nr. 42934 Caransebes, CF
nr.42935 Caransebes, si CF nr.42936 Caransebes.

295 29 12 HCL  nr.  295/29.12.2021  privind modificarea  i  completarea  contractului  deși 
concesiune  a  serviciilor  publice  de  salubrizare  din  municipiul  Caransebes
nr.18653/27.09.52007 încheiat cu SC TRANSAL URBIS SRL. 

296 29 12 HCL  nr.  296/29.12.2021  privind  acordarea  normei  de  hrană  personalului
Serviciului Poli ia  locală, în activitate,  pe perioada 01.01.2022-31.12.2022.ție, documentatie 

297 29 12 HCL nr. 297/29.12.2021 privind apartamentarea imobilelor cu nr. cad 43980 – 
C1, nr. cad 43980-C3, nr. cad 43980-C-4, nr. cad 43980 – C7, nr. cad 43980 
– C10,  inscrise in CF nr. 43980 Caransebes, proprietatea municipiului 
Caransebes.19 voturi pentru 

298 29 12 HCL nr. 298/29.12.2021 privind propunerea schimbarii destinatiei constructiei
C2, cantina a Liceului Tehnologic ,,Decebal'' Caransebes, judetul Caras-
Severin  inscrisa in CF nr.41163 Caransebes, in suprafata de 766 mp, 
proprietatea publica a municipiului Caransebes  din ,,cantina'' in ,,centru 
sportiv'', pe perioada nedeterminata .

299 29 12 HCL nr. 299/29.12.2021 privind organizarea re elei colare a unită ilor de ție, documentatie și ție, documentatie 
învă ământ preuniversitar de stat i particular pentru anul colar 2022-2023, ție, documentatie și și 
în municipiul Caransebe .și 

300 29 12 HCL nr. 300/29.12.2021 privind aprobarea ”Planului anual de evolu ie a ție, documentatie 
tarifelor” conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă i apă uzată în jude ul Cara -și ție, documentatie și 
Severin, în perioada 2014 – 2020”.

1 06 01 HCL nr.1/06.01.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local
al municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.

2 06 01 HCL nr.2/06.01.2022 privind aprobarea ordinii  de zi  a  şedinţei  extraordinare a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 06.01.2022. 

3 06 01 HCL nr.3/06.01.2022 privind  procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului
Local al municipiului Caransebeş,  în data de 29.01.2021.

4 06 01 HCL  nr.4/06.01.2022  privind  acoperirea  definitiva  a  deficitului  sectiunii  de
Dezvoltare , sursa A, in suma de 437.765,31 lei din excedentul Bugetului Local al
municipiului Caransebes.

5 06 01 HCL 5/06.01.2022 privind aprobarea transformarii unor functii publice vacante de
execu ie  din  ție, documentatie cadrul  Aparatului  de  specialitate  al  Primarului  municipiului
Caransebes.



6 18 01 HCL nr.6/18.01.2022 privind Aprobarea ordinii de zi a şedinţei  extraordinare a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocată  de  indată  in  data  de
18.01.2022.

7 18 01 HCL  nr.7/18.01.2022  privind  Aprobarea  procesului  –  verbal  al   şedinţei
extraordinare convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,
din data de 06.01.2022.

8 18 01 HCL nr.8/06.01.2022 privind  dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.32524
Caransebe ,  nr.cad.32524,  în  suprafa ă  de 27065 mp,  proprietatea municipiuluiși ție, documentatie 
Caransebe  domeniul  public,  in  vederea  amenajarii  spitalului  modular,   prinși 
proiectul ,, Cresterea capacitatii administrative si de reactie in situatia de urgenta,
generata de COVID 19 in Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes''.

9 28 01 HCL nr.9/28.01.2022 privind aprobarea ordinii  de zi  a  şedinţei  extraordinare a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocată  de  indată  in  data  de
18.01.2022.

10 28 01 HCL  nr.10/28.01.2022  privind  Aprobarea  procesului  –  verbal  al   şedinţei
extraordinare convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,
din data de 18.01.2022.

11 28 01 HCL nr.11/28.01.2022  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.

12 28 01 HCL nr.12/28.01.2022 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.

13 28 01 HCL  nr.13/28.01.2022  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 re edin ă amenajate înși ție, documentatie 
municipiul Caransebes.

14 28 01 HCL nr.14/28.01.2022 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  construc ii  provizorii  (  statii  telefonie  mobila  –  antene  ))  iție, documentatie și 
indexarea cu rata inflatiei a pretului inchierierii.

15 28 01 HCL nr.151/28.01.2022 privind aprobarea prelungirii în anul 2022 a termenului
contractelor de închiriere ce urmează a fi încheiate pe anul 2022 , precum i ași 
spa iilor cu altă destina ie decât aceea de locuin ă i indexarea cu rata infla iei ație, documentatie ție, documentatie ție, documentatie și ție, documentatie 
pre ului închirierii , exprimat în moneda na ională , la reînnoirea contractelor . ție, documentatie ție, documentatie 

16 28 01 HCL nr.16/28.01.2022 privind  prelungirea pe anul 2022 a termenului contractelor
de închiriere a spa iilor comerciale/mese/terenuri, administrate de Serviciul Publicție, documentatie 
Piata  Gugulanilor   i  indexarea  cu rata  inflatiei  în  valoare  de  5,1% a pretuluiși 



inchirierii.

17 28 01 HCL  nr.17/28.01.2022  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.

18 28 01 HCL nr.18/28.01.2022 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.

19 28 01 HCL nr.19/28.01.2022 privind  aprobarea  Planului  de acţiuni i lucrări de interesși 
local pentru anul 2022 pentru beneficiarii de ajutor social, acordat conform Legii
416/2001 privind venitul minim garantat.

20 28 01 HCL nr.20/28.01.2022 privind  modificarea statului de func ii  al  Aparatului deție, documentatie 
specialitate al Primarului municipiului Caransebes.

21 28 01 HCL nr.21/28.01.2022 privind aprobarea efectuarii în anul 2022, a celor 5 zile de
concediu de odihnă rămase neefectuate în anul 2021 pentru Primarul municipiului
Caransebe  siși  a celor 6 zile de concediu de odihnă rămase neefectuate în anul
2021, pentru Viceprimarul municipiului Caransebeși . 

22 28 01 HCL nr.22/28.01.2022 privind   aprobarea unui numar de 130 de posturi pentru
asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2022, la nivelul
municipiului Caransebes.

23 28 01 HCL nr.23/28.01.2022 privind  aprobarea Organigramei si Statul de functii pentru
functiile  publice  si  contractuale  din  cadrul  Directiei  de  Asistenta  Sociala
Caransebes.

24 28 01 HCL nr.24/28.01.2022 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.

25 28 01 HCL nr.25/28.01.2022 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.

26 11 02 HCL nr.26/11.02.2022 privind probarea ordinii  de zi  a şedinţei  extraordinare a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocată  de  indată  in  data  de
11.02.2022.

27 11 02 HCL nr.27/11.02.2022 privind Aprobarea procesului – verbal al  şedinţei ordinare
a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  din data de 28.01.2022.

28 11 02 HCL nr.28/11.02.2022 privind   utilizarea excedentului aferent bugetului local din
anii  precedenti,  respectiv  a  sumei  de  5.711.000  lei  ca  sursa  de  finantare  a
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare din anul 2022.

29 11 02 HCL nr.29/11.02.2022 privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC



TRANSAL URBIS  SRL Caransebes, pe anul 2022.

30 11 02 HCL nr.30/11.02.2022 privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC
GUGULANIA LAND SRL , pe anul 2022.

31 11 02 HCL nr.31/11.02.2022 privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC
CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL, pe anul 2022.

32 11 02 HCL nr.32/11.02.2022 privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC
POL-COM Caransebes SRL Caransebes, pe anul 2022.

33 11 02 HCL  nr.33/11.02.2022  privind   aprobarea  bugetului  local  al  municipiului
Caransebes  pe  anul  2022,  a  bugetului  centralizat  al  institutiilor  publice  si
activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii pe anul 2022 si a
programului de investitii pe anul 2022.

34 11 02 HCL nr.34/11.02.2022 privind   transformarea functiei  contractuale de executie
vacante de consilier IA la Compartimentul financiar si administrativ din cadrul
Clubului  Sportiv  Municipal  Caransebes,  in  functia  contractuala  de  executie  de
consilier II in cadrul aceluiasi compartiment.

35 18 02 HCL nr.35/18.02.2022 privind probarea ordinii  de zi  a şedinţei  extraordinare a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocată  de  indată  in  data  de
18.02.2022.

36 18 02 HCL  nr.36/18.02.2022  privind  Aprobarea  procesului  –  verbal  al   şedinţei
extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata
din data de 11.02.2022.

37 18 02 HCL nr.37/18.02.2022 privind  modificarea HCL nr.33 /11.02.2022 cu privire la
aprobarea bugetului local al municipiului Caransebes pe anul 2022, a bugetului
centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din
veniturii proprii pe anul 2022  in sensul modificarii programului de investitii pe
anul 2022, anexa la bugetul local.

38 25 02 HCL NR.  38/25.02.2022  privind  Alegerea  presedintelui  de  sedinta  al  sedintei
ordinare  a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 25.02.2022.

39 25 02 HCL NR. 39/25.02.2022 privind  Aprobarea  ordinii  de zi  a  şedinţei  ordinare  a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 25.02.2022.

40 25 02 HCL  NR.  40/25.02.2022  privind  Aprobarea  procesului-verbal  al  sedintei
extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată
in  data de  18.02.2022.

41 25 02 HCL NR. 41/25.02.2022 privind aprobarea vânzarii prin licita ie publică cu plicție, documentatie 
închis,  a  terenului  înscris  în  CF  nr.43050  Caransebe ,  nr.cadastral  43050,  înși 
suprafa ă de 231 mp, proprietatea municipiului Caransebe .ție, documentatie și 

42 25 02 HCL NR.  42/25.02.2022  privind  rezilierea contractelor  de  inchiriere  incheiate
intre Municipiul Caransebes, prin Consiliul Local al municipiului Caransebes iși 
doamna  Carpaci  Marinela,  având  ca  obiect  inchiriere  pajisti  apartinand
domeniului  privat  al  municipiului  Caransebes,  pentru  neindeplinirea  de  catre
chirias a obligatiilor prevazute in contractele de inchiriere.  

43 25 02 HCL  NR.  43/25.02.2022  privind  aprobarea  dezmembrarii  in  doua  loturi  a
terenului înscris în CF nr.44465 Caransebe , nr.cad.44465, în suprafa ă de 10.000și ție, documentatie 



mp,  proprietatea  municipiului  Caransebe  domeniul  public  si  trecerea  dinși 
domeniul public in domeniul privat al municipiului Caransebes al lotului de teren
in suprafata de 9676 mp cu destinatia construire cimitir. 

44 25 02 HCL NR. 44/25.02.2022 privind aprobarea  dezmembrarii terenului înscris în CF
nr.40390  Caransebe ,  nr.cad.40390,  în  suprafa ă  de  1.000  mp,  proprietateași ție, documentatie 
municipiului Caransebe  domeniul privat, în doua loturi.și  

45 25 02 HCL NR. 45/25.02.2022 privind  retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra
unui  teren  atribuit  in  Caransebes,  zona  Valea  Cenchii,  cu  destinatia  construire
locuinte  pentru  tineri  si  atribuirea  în  folosinţă  gratuită  a  unor  loturi  de  teren,
conform Legii nr.15/2003.

46 25 02 HCL  NR.  46/25.02.2022  privind  aprobarea  transferului  cu  titlu  gratuit  al
autoutilitarei marca Toyota Hilux numar de inmatriculare CS 06 JKT din dotarea
Serviciului  Public  de  Intretinere  si  Reabilitare   în  patrimoniul  Municipiului
Caransebes pentru desfasurarea activitatii Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgen a.ție, documentatie 

47 25 02 HCL  NR.  47/25.02.2022  privind  aprobarea  Regulamentului  de  exploatare  a
parcarilor si zonelor de stationare cu plata administrate de Serviciul Public Piata
Gugulanilor.

48 25 02 HCL  NR.  48/25.02.2022  privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  a
Targului de Primavara in perioada 26.02.-08.03 2022.          

49 25 02 HCL NR.  49/25.02.2022  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal  pentru
lucrarea  ,,  Lotizare  si  extindere  zona  locuinte",  strada   Laurentiu  Iancu,   in
intravilanul municipiului Caransebes, nr. cad. 36684, evidentiat in CF nr. 36684
Caransebes.

50 25 02 HCL NR. 50/25.02.2022 privind  numirea  reprezentantului  Consiliului  Local  al
municipiului Caransebes şi al membrului supleant in Comisia de evaluare a probei
de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea func iilor de director si directorție, documentatie 
adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului
Caransebes.

51 25 02 HCL  NR.  51/25.02.2022  privind  modificarea  HCL  nr.51/25.02.2021  privind
organizarea re elei  colare  a  ție, documentatie și unită ilorție, documentatie  de  învă ământție, documentatie  preuniversitar  de  stat  iși 
particular pentru anul colar 20și 21-2022, în municipiul Caransebe .și 

52 25 02 HCL NR. 52/25.02.2022 privind aprobarea Planului  de acţiune privind serviciile
sociale administrate i finantate din bugetul local  al municipiului Caransebes și  pe
anul 2022.

53 25 02 HCL NR. 53/25.02.2022 privind desemnarea a doi consilieri locali care vor
avea calitatea de evaluatori in cadrul comisie de evaluare a performanetelor
profesionale  individuale  ale  Secretarului  General  al  municipiului
Caransebes.

54 25 02 HCL NR.  54/25.02.2022  privind   transformarea  unei  functii  publice  de
executie  vacante  de  consilier  achizitii  publice,  clasa  I,  grad  profesional
asistent, de la Compartimentul achizitii , licitatii, verificare plati , in functia



publica de executie de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant in
cadrul aceluiasi compartiment.

55 07 03 HCL nr.55/07.03.2022 privind probarea ordinii  de zi  a şedinţei  extraordinare a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocată  de  indată  in  data  de
07.03.2022.

56 07 03 HCL nr.56/07.03.2022 privind Aprobarea procesului – verbal al  şedinţei ordinare
a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  din data de 25.02.2022.

57 07 03 HCL  nr.57/07.03.2022  privind   rectificarea  bugetului  local  a  abugetului
centaralizat al institutiilor publice i activitatilor finantate integral sau partial dinși 
venituri proprii pe anul 2022 i a programului de investitii anexa la buget.și 

58 18 03 HCL nr.58/18.03.2022 privind 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare
a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de
18.03.2022.

59 18 03 HCL nr.59/18.03.2022  privind  2.-  Aprobarea  procesului  –  verbal  al   şedinţei
extraordinare   a  Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocată  de
indată in data de 07.03.2022.

60 18 03 HCL nr.60/18.03.2022 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico – economici  si
executarea  lucrarilor  aferente  pentru  investitia  ,,  Lucrari  de  montaj,  panouri
protectie  din  stiplex  pe  balustrada-  pasarela  din  strada  Nicolae  Balcescu”,
inscrisa in CF. nr. 41513, domeniul public al municipiului Caransebes.

61 18 03 HCL  nr.61/18.03.2022  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici,
executarea lucrarilor de modernizare si reabilitare pentru investitia  ,,Reabilitare
si modernizare trotuare,  strada Teiusului”, inscrisa in CF. nr. 41500 si CF nr.
41503, domeniul public al municipiului Caransebes.

62 05 04 HCL nr.62/05.04.2022 privind probarea ordinii  de zi  a şedinţei  extraordinare a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocată  de  indată  in  data  de
07.03.2022.

63 05 04 HCL nr.63/05.04.2022 privind Aprobarea procesului – verbal al  şedinţei ordinare
a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  din data de 25.02.2022.

64 05 04 HCL nr.64/05.04.2022  privind   aprobarea  Programului  anual  pentru  acordarea
finantarilor nerambursabile pe anul 2022.

65 05 04 HCL nr.65/05.04.2022  privind  dezmembrarea  terenului  înscris  în  CF  nr.44146
Caransebe ,  nr.cad.44146,  în  suprafa ă  de  327  mp,  proprietatea  municipiuluiși ție, documentatie 
Caransebe  domeniul privat, în   doua loturi,și  în suprafa ă de 138 mp si ție, documentatie 189 mp.

66 05 04 HCL nr.66/05.04.2022 privind realizarea lucrarilor  de construire  ,,Amplasare  2
Parcometre pe strada Avram Iancu si strada Dîlmei'', în municipiul Caransebes.

67 05 04 HCL nr.67/05.04.2022  privind  instituirea   unui  drept  de  servitute  de  trecere
provizorie   cu piciorul  i  auto ,  pe o suprafa ă de teren cu lă imea de 3 m iși ție, documentatie ție, documentatie și 
lungimea  de  100  m,  în  favoarea   Obstii  Evreior  din  Caransebes,  pe  loturile
evidentiate in CF nr. 44301 Caransebes, CF nr. 44299 Caransebes,  CF nr. 44302
Caransebes, CF  nr. 34685 Caransebes si CF nr.  30757  Caransebes.

68 05 04 HCL nr.68/05.04.2022 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren



din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri,
conform Legii nr.15/2003.

69 05 04 HCL  nr.69/05.04.2022  privind  aprobarea  Regulamentului  privind  organizarea
Targului de Paste, in perioada 01.04.2022-01.05.2022.

70 05 04 HCL nr.70/05.04.2022 privind transformarea functiei contractuale de operator de
sunet  si  lumini  in  functia  contractuala  de  referent  debutant,la  Casa  de
Cutura ,,George Suru” Caransebes .

71 05 04 HCL nr.71/05.04.2022  privind  acordarea  Titlului  de  ,,Ceta ean  de  Onoare”  ție, documentatie al
municipiului Caransebe ,  și doamnei Iacobescu Monica, pentru implicarea în via ație, documentatie 
socială, culturală i spirituală a comunită ii .și ție, documentatie 

72 05 04 HCL  nr.72/05.04.2022  privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  si
functionare a Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebes.

73 05 04 HCL nr.73/05.04.2022 privind transformarea functiei contractuale de operator de
sunet  si  lumini  in  functia  contractuala  de  referent  debutant,la  Casa  de
Cutura ,,George Suru” Caransebes .

74 05 04 HCL nr.74/05.04.2022  privind   transformarea  functiei  publice  vacante  de
consilier,  clasa  I,  grad  profesional  asistent  de  la   Compartimentul
Administratie  locala,  autoritate  tutelara,  sport,  scoli  al  Serviciului
Patrimoniu  si  protectia  mediului,  in  functia  publica  de  consilier  juridic,
clasa I, grad profesional debutant in cadrul aceluiasi compartiment.

75 05 04 HCL nr.75/05.04.2022  privind  modificarea  indicatorilor  tehnico-economici
pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă i apă uzatăși 
în jude ul Cara -Severin, în perioada 2014 - 2020”, cuprin i în Anexa 2 lație, documentatie și și 
HCL nr. 277/16.12.2021.

76 05 04 HCL nr.76/05.04.2022 privind alegerea  presedintelui  de  sedinta  al   Consiliului
Local al municipiului Caransebeş, pe o perioda de 3 luni.

77 05 04 HCL nr77/05.04.2022 privind  probarea ordinii de zi a şedinţei  extraordinare a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocată  de  indată  in  data  de
05.04.2022.

78 05 04 HCL nr.78/05.04.2022 privind  Aprobarea procesului – verbal al  şedinţei ordinare
a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  din data de 31.03.2022.

79 05 04 HCL nr.79/05.04.2022 privind participarea la finantare in cadrul Planului National
de Redresare si Rezilienta, Componenta C5 - Valul Renovarii, Axa 1 – Schema de
granturi  pentru  eficienta  energetica  si  rezilienta  in  cladiri  rezidentiale
multifamiliale,   aprobarea  depunerii  proiectului  “Renovarea  energetica  pentru
cladiri rezidentiale multifamiliale din Municipiul Caransebeși ” si a valorii maxime
eligibila  pentru  obiectivul  de  investiţii  “  Renovarea  energetica  pentru  cladiri
rezidentiale multifamiliale din Municipiul Caransebeși ”.

80 13 04 HCL nr.80/13.04.2022  privind  Aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţei  extraordinare  a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocată  de  indată  in  data  de
13.04.2022.



81 13 04 HCL nr.81/13.04.2022 privind  Aprobarea procesului-verbal al  şedinţei extraordinare
a  Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocata  de  indata  in  data  de
05.04.2022.

82 13 04 HCLnr.82/13.04.2022  privind  aprobarea  depunerii  proiectului  “Renovare
energetică Liceul  Tehnologic  Decebal,  Corp  B- coala  Generală  nr.  2Școala Generală nr. 2  din  Municipiul
Caransebe ”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B2, Componentaș”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B2, Componenta
C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficien ă energetică i rezilien ăță energetică și reziliență ș”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B2, Componenta ță energetică și reziliență
în clădiri publice, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect i aș”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B2, Componenta
cheltuielilor aferente acestuia.

83 13 04 HCLnr.83/13.04.2022  privind  aprobarea  depunerii  proiectului  “Renovare
energetică Colegiul Na ional Traian Doda, Corp B- coala Generală nr. 8ță energetică și reziliență Școala Generală nr. 2  din Municipiul
Caransebe ”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B2, Componentaș”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B2, Componenta
C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficien ă energetică i rezilien ăță energetică și reziliență ș”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B2, Componenta ță energetică și reziliență
în clădiri publice, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect i aș”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B2, Componenta
cheltuielilor aferente acestuia.

84 13 04 HCL  nr.84/13.04.2022  privind  aprobarea  depunerii  proiectului  “Renovare
energetică Internat  colar,  str.  N.  PopeeaȘcoala Generală nr. 2  din  Municipiul  Caransebe ”,  în  cadrulș”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B2, Componenta
apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B2, Componenta C5 - Valul Renovării,
Axa 2 - Schema de granturi pentru eficien ă energetică i rezilien ă în clădiri publice,ață energetică și reziliență ș”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B2, Componenta ță energetică și reziliență
descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect i a cheltuielilor aferenteș”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B2, Componenta
acestuia

85 13 04 HCL nr.85/13.04.2022  privind  aprobarea  dezmembrarii  înscris  în  CF  nr.41163
Caransebe , nr.cad.41163, în suprafa ă de 9.298 mp, proprietatea municipiuluiș”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B2, Componenta ță energetică și reziliență
Caransebe  domeniul public, în vederea realizarii  unui centru sportiv.ș”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B2, Componenta

86 18 04 HCL nr.86/18.04.2022  privind  Aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţei  extraordinare  a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 18.04.2022.

87 18 04 HCL nr.87/18.04.2022 privind  Aprobarea procesului-verbal al  şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de  13.04.2022.

88 18 04 HCLnr.88/18.04.2022  privind  rectificarea  bugetului local  al  municipiului
Caransebes  si  a  bugetului   centralizat  al  institutiilor  publice  si  activitatilor
finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022, aprobat prin HCL
Nr. 57 din 07.03.2022

89 18 04 HCLnr.89/18.04.2022  privind  aprobarea  depunerii  proiectului  Renovare
energetica Colegiul National Traian Doda, Corp B - Scoala Generală nr. 8 din
municipiul Caransebes.

90 18 04 HCL nr.90/18.04.2022  privind  depunerea  cererii  de  finan are  prin  Programulție, documentatie 
na ional de investi ii ”Anghel Saligny” pentru obiectivul de investi ii „ție, documentatie ție, documentatie ție, documentatie Extinderea
sistemului  de  distributie  gaze  naturale  în  Jupa  -sat  apartinator  municipiului
Caransebes, judetul Caras-Severin”

91 20 04 HCL nr.91/20.04.2022  privind  Aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţei  extraordinare  a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 20.04.2022.

92 20 04 HCL nr.92/20.04.2022 privind Aprobarea procesului-verbal al  şedinţei extraordinare a



Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de  18.04.2022.

93 20 04 HCLnr.93/20.04.2022  privind  rectificarea  bugetului local  al  municipiului
Caransebes  si  a  bugetului   centralizat  al  institutiilor  publice  si  activitatilor
finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022.

94 20 04 HCLnr.94/20.04.2022  privind  utilizarea  excedentului  aferent  bugetului  local  al
municipiului Caransebes.din anii precedenti .

95 28 04 HCL nr.95/28.04.2022 privind Aprobarea ordinii de zi a şedinţei  extraordinare a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocată  de  indată  in  data  de
20.04.2022.

96 28 04 HCL nr.96/28.04.2022 privind Aprobarea ordinii de zi a şedinţei  extraordinare a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocată  de  indată  in  data  de
20.04.2022.

97 28 04 HCLnr.97/28.04.2022  privind  Aprobarea  procesului-verbal  al   şedinţei
extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata
in data de  18.04.2022.

98 28 04 HCLnr.98/28.04.2022  privind  aprobarea  impozitelor  i  taxelor  locale  pentruși 
anul fiscal 2023, aplicabile în municipiul Caransebes.

99 28 04 HCLnr.99/28.04.2022 privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes,
domeniul privat, a terenurilor cu nr. top. 2063/1/1/1 în suprafa a de 243 mp din CFție, documentatie 
nr. 42862 Caransebe  ,  nr. top. 2036/2/1/2/1,  in suprafata de 102,50 mp, din CF.și 
4871 si nr. top.2066/4/5, în suprafa a de 390 mp, din  CF nr.42863  Caransebe ,ție, documentatie și 
situate în intravilanul municipiului Caransebes,

100 28 04 HCLnr.100/28.04.2022  privind   inscrierea  în  proprietatea  municipiului
Caransebes, domeniul privat a terenurilor cu nr. top. 780/2/1 în suprafa a de 34ție, documentatie 
mp, din CF nr. 38259 Caransebe  si nr. top. II/26/1/1/1/1/I in suprafata de 20837și 
mp, din CF. 7742,  situate în intravilanul municipiului Caransebes

101 28 04 HCLnr.101/28.04.2022 privind  modificarea HCL nr.303/23.12.2010 cu privire la
stabilirea taxei  pentru închirierea sălilor  de sport  din municipiul Caransebe  lași 
suma de 100 lei. 

102 28 04 HCLnr.102/28.04.2022 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.

103 28 04 HCLnr.103/28.04.2022  privind  modificarea  si  completarea  Regulamentului  de
utilizare  a  terenurilor  de  sport  multifunc ionale  proprietatea  municipiuluiție, documentatie 
Caransebe , anexă la HCL nr. 121 din 29.05.2018.și 

104 28 04 HCLnr.104/28.04.2022  privind  modificarea  Regulamentului  de  organizare,
funcţionare  şi  desfăşurare  a  serviciului  de  transport  în  regim  de  taxi  şi  de
închiriere pe raza municipiului Caransebeş



105 28 04 HCLnr.105/28.04.2022  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 .

106 28 04 HCLnr.106/28.04.2022  privind  acordarea  Titlului  de  ,,Ceta ean  de  Onoare”  ție, documentatie al
municipiului Caransebe ,  domnului Dascalu Valentin, consilier local, în cadrulși 
consiliului local al municipiului Caransebes.

107 28 04 HCLnr.107/28.04.2022  privind  aprobarea  documenta iei  tehnico-economice,ție, documentatie 
pentru  investi ia  „Extindere  conductă  gaze  naturale  presiune  medie  pentruție, documentatie 
imobilele  situate  pe  străzile  Valea  Cenchii,  Calea  Timi oarei  i  Corcana  dinși și 
municipiul Caransebe , jude ul Cara -Severin”.și ție, documentatie și 

108 28 04 HCLnr.108/28.04.2022  privind  depunerea  proiectului  “Renovarea  energetică
pentru  clădiri  rezidenție, documentatie iale  multifamiliale  din  Municipiul  Caransebe  –și  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
eficien ă energetică i rezilien ă în clădiri reziden iale multifamiliale.ție, documentatie și ție, documentatie ție, documentatie 

109 04 05 HCL nr.109/04.05.2022 privind Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocată  de  indată  in  data  de
04.05.2022.

110 04 05 HCL nr.110/04.05.2022 privind Aprobarea procesului-verbal al  şedinţei ordinare a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 28.04.2022.

111 04 05 HCLnr.111/04.05.2022  privind  depunerea  proiectului  ''Renovare  energetică
Gradini a  PP4  din  municipiul  Caransebe ,  jude ul  Cara -Severin”,  în  cadrulție, documentatie și ție, documentatie și 
apelurilor  de  proiecte  cu  titlul  PNRR/2022/C5/2/B2,  Componenta  C5  -  Valul
Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficien ă energetică i rezilien ă înție, documentatie și ție, documentatie 
clădiri  publice, împreună  cu  descrierea  sumară  a  investitiei  i  a  cheltuielilorși 
aferente acestuia .

112 04 05 HCLnr.112/04.05.2022  privind  depunerea  proiectului“Renovare  energetică
Biblioteca Municipală Mihail  Halici  din municipiul  Caransebeși ,  judetul  Carași -
Severin”,  în  cadrul  apelurilor  de  proiecte  cu  titlul  PNRR/2022/C5/2/B2,
Componenta C5 - Valul Renovării, Axa  2 - Schema de granturi pentru eficien ăție, documentatie 
energetică  i  rezilien ă  în  clădiri  publice,  împreună  cu  descrierea  sumară  ași ție, documentatie 
investitiei i a cheltuielilor aferente acestuia .și 

113 04 05 HCLnr.113/04.05.2022 privind  privind  finantarea  nerambursabila  de  la  bugetul
local al municipiului Caransebes a proiectelor declarate câ tigătoare la procedurileși 
de selec ie organizate în anul 2022.ție, documentatie 

114 04 05 HCLnr.114/04.05.2022 privind  aprobarea  vânzarii  catre titularul contractului de
inchiriere,a    locuin ei situate în  ție, documentatie Caransebe  , str. Colonia Balta Sărată, nr. 14,și 
apartamentul nr.1, înscris în CF 44673-C1-U1 Caransebe , a cotelor păr i comuneși ție, documentatie 
si a terenului aferent construc iei .ție, documentatie 



115 04 05 HCLnr.115/04.05.2022 privind  aprobarea  vânzarii catre titularul contractului de
inchiriere  ,a locuin ei  situate  în  Caransebe  ,  str.  Colonia Balta  Sărată,  nr.  14,ție, documentatie și 
apartamentul nr.2, inscris în CF 44673-C1-U2 Caransebe , a cotelor păr i comuneși ție, documentatie 
i a terenului aferent construc iei..și ție, documentatie 

116 04 05 HCLnr.116/04.05.2022  privind   modificarea  i  completarea  HCL nr.  214  dinși 
24.06.2014  referitoare  trecerea   din  domeniul  public  în  domeniul  privat  al
municipiului Caransebe  a unor terenuri, în sensul identificarii acestora conformși 
inscrierii in Cartea Funciara.

117 04 05 HCLnr.117/04.05.2022  privind  modificarea  şi  completarea  HCL  cu
nr.149/02.07.2019 si   HCL nr.245/30.12.2019 precum i  și  a  Regulamentului  de
Organizare şi Funcţionare al  Clubului Sportiv Municipal Caransebeși . 

118 12 05 HCL nr.118/12.05.2022 privind Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocată  de  indată  in  data  de
12.05.2022.

119 12 05 HCL nr.119/12.05.2022 privind Aprobarea procesului-verbal al  şedinţei ordinare a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 04.05.2022.

120 12 05 HCLnr.120/12.05.2022  privind  depunerea  proiectului  ''  Renovare  energetica
Liceul Tehnologic Decebal din municipiul Caransebes”,  în cadrul apelurilor de
proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B2, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 -
Schema de  granturi  pentru  eficien ă  energetică  i  rezilien ă  în  clădiri  publice,ție, documentatie și ție, documentatie 
împreună cu descrierea sumară a investitiei i a cheltuielilor aferente acestuia .''și 

121 17 05 HCL nr.121/17.05.2022 privind Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocată  de  indată  in  data  de
17.05.2022.

122 17 05 HCL nr.122/17.05.2022 privind Aprobarea procesului-verbal al  şedinţei ordinare
a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 12.05.2022.

123 17 05 HCLnr.123/17.05.2022 privind aprobarea documenta iei tehnico-economice – fazație, documentatie 
„Studiu  de  fezabilitate”  i  a  principalilor  indicatori  tehnico-economici  pentruși 
”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă i apă uzată în jude ulși ție, documentatie 
Cara -Severinși , în perioada 2014 - 2020” .                                              

124 19 05 HCL nr.124/19.05.2022 privind Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocată  de  indată  in  data  de
19.05.2022.

125 19 05 HCL nr.125/19.05.2022 privind Aprobarea procesului-verbal al  şedinţei ordinare
a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 19.05.2022.

126 19 05 HCLnr.126/19.05.2022  privind  participarea  Municipiului  Caransebe  în  cadrulși 
proiectului „Modernizarea si eficientizarea transportului public de călători in



municipiul Caransebes prin achizi ia de mijloace de transport nepoluante –ția de mijloace de transport nepoluante –
autobuze electrice”, în vederea finan ării acestuia în cadrul Planului Na ional deție, documentatie ție, documentatie 
Redresare i  Rezilien ă,  Componenta 10 – Fondul  Local,  Axa I.1 – Mobilitateși ție, documentatie 
urbană  durabilă,  Obiectivul  de  investi ii  I.1.1  –  Înnoirea  parcului  de  vehiculeție, documentatie 
destinate transportului public (achizi ia de vehicule nepoluante) în parteneriat cuție, documentatie 
Comuna Buchin i Comuna Turnu-Ruieni.și 

127 19 05 HCLnr.126/19.05.2022  privind participarea  Municipiului  Caransebe  în  cadrulși 
proiectului cu titlul   “Promovarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor
electrice in municipiul Caransebes”,  în  vederea finan ării  acestuiație, documentatie   în  cadrul
Planului  Na ional  de  Redresare  i  Rezilien ă,  Pilonul  IV.  Coeziune  socială  iție, documentatie și ție, documentatie și 
teritorială,  Componenta  10,  I.1.3  -  Asigurarea  infrastructurii  pentru  transportul
verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, PNRR/2022/C10. 

128 19 05 HCLnr.126/19.05.2022  privind  participarea  Municipiului  Caransebe  în  cadrulși 
proiectului cu titlul   „Eficientizare i digitalizare, prin intermediul solu iilorși digitalizare, prin intermediul soluțiilor ția de mijloace de transport nepoluante –
IT&C, a interac iunilor dintre  cetă eni  i  administra ia publică”ția de mijloace de transport nepoluante – ția de mijloace de transport nepoluante – și digitalizare, prin intermediul soluțiilor ția de mijloace de transport nepoluante – în  vederea
finan ării acestuiație, documentatie   în cadrul Planului Na ional de Redresare i Rezilien ă, Pilonulție, documentatie și ție, documentatie 
IV.  Coeziune  socială  i  teritorială,  Componenta  10,  I.1.2  --  și Asigurarea
infrastructurii  pentru  transportul  verde  –  ITS/  alte  infrastructuri  TIC
(sisteme inteligente de management urban/local), PNRR/2022/C10. 

129 23 05 HCLnr.129/23.05.2022  privind  aprobare  ordine  de  zi  sedinta  de  îndată  în
23.05.20222

130 23 05 HCLnr.130/23.05.2022 privind atribuire directa pasuni către crescatorii de animale

131 26 05 HCL nr.131/26.05.2022  privind  Aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţei  ordinare  a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocată  de  indată  in  data  de
26.05.2022.

132 26 05 HCL  nr.132/26.05.2022  privind  Aprobarea  procesului-verbal  al  sedintei
extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată
in  data de  19.05.2022.

133 26 05 HCL nr.132/26.05.2022  privind  modificarea  si  completarea  HCL nr.  105  din
19.04.2013,   cu  privire  la  actualizarea  taxelor  pentru  inchirierea  utilajelor  din
cadrul Serviciului Public Intretinere i Reabilitare.și 

134 26 05 HCL nr.132/26.05.2022 privind incetarea contractului de administrare nr.1191 din
11.01.2022 avand ca obiect administrarea de catre SC CAZARE SI SERVICII
PUBLICE SRL, a imobilului Internat situat in  in municipiul Caransebes, strada
Tribunalului, nr.4.

135 26 05 HCL nr.132/26.05.2022 privind aprobarea executarii pe domeniul public, a lucrarii
de investi ie pentru obiectivul: ,,Proiectare i execu ie lucrări de amenajare a douație, documentatie și ție, documentatie 
platforme subterane de colectare a deseurilor menajere în municipiul Caransebes-
strada Dalmei''.

136 26 05 HCL nr.132/26.05.2022 privind  aprobarea  masurilor de eficientizare a inscrierii
datelor in Registrul Agricol, pentru Compartimentul Registru Agricol din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebes. 

137 26 05 HCL  nr.132/26.05.2022  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal  pentru



lucrarea  -
„ Extindere zona locuinte  ”  amplasat in  extravilanul municipiului  Caransebes,
zona Racovi a, f.nr.,  ție, documentatie nr.cad. 39850,  evidentiat in CF nr 39850 Caransebe ''.și 

138 26 05 HCL  nr.132/26.05.2022  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal  pentru
lucrarea   - „ Construire   doua locuinte P+1E i imprejmuire terenși ” amplasat in
extravilanul  municipiului  Caransebes,  str.  Balta  Sărată,  f.nr.,nr.cad.  41083,
evidentiat in CF nr 41083 Caransebe ''.și 

139 26 05 HCL  nr.132/26.05.2022  privind  rectificarea  bugetului local  al  municipiului
Caransebes  si  a  bugetului   centralizat  al  institutiilor  publice  si  activitatilor
finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022.

140 26 05 HCL nr.132/26.05.2022 privind aprobarea  contului de executie al bugetului local
pe trimestrul I, pentru anul 2022.

141 26 05 HCL nr.132/26.05.2022 privind  aprobarea  contului  de executie  al  bugetului  de
autofinantate si subventii la trimestrul I, pentru anul 2022.

142 26 05 HCL  nr.132/26.05.2022  privind  aprobarea  procesului  -  verbal  al  sedintei
extraordinare convocata de indata in data de 23.05.2022.

143 07 06 HCL nr.143/07.06.2022 privind Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocată  de  indată  in  data  de
07.06.2022.

144 07 06 HCL nr.144/07.06.2022 privind Aprobarea procesului-verbal al  şedinţei ordinare
a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 26.05.2022.

145 07 06 HCLnr.111/04.05.2022 privind dezmembrarea  in doua loturi a  suprafetei de teren
de 19171 mp, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public,  inscrisa in
CF 30772 Caransebes,  in  vederea   realizarii  unui  bazin  de  inot  didactic  si  de
agrement,  prin Compania Nationala de Investitii.

146 30 06 HCL nr.146/30.06.2022  prvind  aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţei  ordinare  a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.06.2022.

147 30 06 HCL  nr.147/07.06.2022  privind  aprobarea  procesului-verbal  al  sedintei
extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată
in  data de  07.06.2022.

148 30 06 HCLnr.148/30.06.2022 privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes,
domeniul privat a terenului cu nr. top 5236/1/2,  în suprafa a de 18000 mp, înscrisție, documentatie 
în CF nr.38756 Caransebe , situat în intravilanul municipiului Caransebes.și 

149 30 06 HCLnr.149/30.06.2022 privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes,
domeniul privat a terenului cu nr. top 4687/36/20/17,  în suprafa a de 250 mp,ție, documentatie 
înscris în CF nr.40247 Caransebe , situat în intravilanul municipiului Caransebes,și 

150 30 06 HCLnr.150/30.06.2022  privind  acceptarea  dona iei  terenului   înscris  în  CFție, documentatie 
nr.42395 Caransebe  nr.cad. 42395 în suprafa ă de 1719 mp, aflat in proprietateași ție, documentatie 
domnilor Ghinescu Ion si Ghinescu Dosia,  cu destina ia drum in domeniul publicție, documentatie 
al UAT municipiul Caransebes.

151 30 06 HCLnr.151/30.06.2022 privind   retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra



terenulor atribuite in Caransebes, zona Valea Cenchii,  ca urmare a nedemararii
lucrarilor de construire a locuintei si atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de
teren  cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003

152 30 06 HCLnr.152/30.06.2022  privind  atribuirea  in  folosinta  gratuita  a  unor   spatii
situate in imobilul din Caransebes, strada Nicolae Corneanu, nr.12, ap.1, Institutiei
Prefectului, judetul Caras-Severin  în vederea  desfasurarii activitatii  Serviciului
Public  Comunitar  Regim Permise  de Conducere  i  Înmatriculare  a  Vehiculelorși 
Caras-Severin.

153 30 06 HCLnr.153/30.06.2022  privind  aprobarea  valorilor actualizate  pentru  proiectul
“Cre terea capacită ii administrative i de reac ie în situa ia de urgen ă generată deși ție, documentatie și ție, documentatie ție, documentatie ție, documentatie 
COVID-19  în  Spitalul  Municipal  de  Urgen ă  Caransebe   -  Acronimție, documentatie și 
HELPCOVID-19”, SMIS 151129.

154 30 06 HCLnr.154/30.06.2022  privind  realizarea  lucrarii  ,,  Construire  re ea  tehnico-ție, documentatie 
edilitara, pentru furnizare servicii de televiziune prin cablu, internet i telefonie înși 
localitatea Jupa'',  montarea aeriană a  cablului  de fibra optica pe salpii  aferenti
LEA JT existenti în localitatea Jupa- sat apartinator municipiul Caransebes.

155 30 06 HCLnr.155/30.06.2022  privind   modificarea  art.1  al  HCL nr.  113/04.05.2022
privind  finantarea nerambursabila de la bugetul local al municipiului Caransebes
a proiectelor declarate câ tigătoare la procedurile de selec ie organizate în anulși ție, documentatie 
2022.

156 13 07 HCL nr.156/13.07.2022 privind alegerea presedintelui  de sedinta  al  Consiliului
Local a municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.

157 13 07 HCL nr.157/13.07.2022 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată in data de 13.07.2022.

158 13 07 HCLnr.158/13.07.2022 privind Aprobarea procesului-verbal al  şedinţei ordinare a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 30.06.2022.

159 13 07 HCLnr.159/13.07.2022  privind   rectificarea  bugetului local  al  municipiului
Caransebes ,a bugetului  centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate
integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022 si a listei de investitii anexa la
bugetul local pe anul 2022.

160 13 07 HCLnr.160/13.07.2022  privind  utilizării  excedentului  bugetului  local  din  anii
precenden i.ție, documentatie 

161 13 07 HCLnr.161/13.07.2022 privind  aprobarea  executarii  lucrarii  ,,  Inlocuire  placare
marmura si tencuieli si amplasare echipamnete aferente fantanii arteziene''.

162 27 07 HCLnr.162/27.07.2022 privind aprobarea ordine de zi

163 27 07 HCLnr.163/27.07.2022 privind aprobarea proces verbal 13.07.2022

164 27 07 HCLnr.164/27.07.2022 privind aprobarea doc the ec Internat Nicolae Popeea



165 27 07 HCLnr.165/27.07.2022 privind aprobarea doc the ec piste biciclete

166 27 07 HCLnr.166/27.07.2022 privind aprobarea doc the ec coala Gen nr.8Ștefănescu Marius-Iulian și Ștefănescu Gabriela, 

167 27 07 HCLnr.167/27.07.2022 privind aprobarea  doc the ec Lic Tehnologic Decebal

168 27 07 HCLnr.168/27.07.2022 privind aprobarea predare teren construire Bazin de inot

169 27 07 HCLnr.169/27.07.2022 privind aprobarea teren Legea 15/2003

170 27 07 HCLnr.170/27.07.2022 privind aprobarea drept uz 15 mp DELGAZ GRID

171 27 07 HCLnr.171/27.07.2022 privind aprobarea unificare terenuri str.Mihai Eminescu

172 27 07 HCLnr.172/27.07.2022 privind aprobarea doc the ec renovare Grădini a PP4ție, documentatie 

173 27 07 HCLnr.173/27.07.2022 privind aprobarea doc the ecLiceul Decebal

174 27 07 HCLnr.174/27.07.2022 privind aprobarea acceptare donatie teren drum 1760 mp

175 27 07 HCLnr.175/27.07.2022 privind  aprobarea dare administrare internat către Liceul
Dacia

176 27 07 HCLnr.176/27.07.2022 privind aprobarea inscriere teren CF 32970 SI 39480

177 27 07 HCLnr.177/27.07.2022  privind  aprobarea  trecere  în  domeniul  privat  teren
construc ie Bazin de Inot ție, documentatie 

178 27 07 HCLnr.178/27.07.2022 privind aprobarea transformare func ie publica asistent înție, documentatie 
grad superior SUAT

179 05 08 HCLnr.180/05.08.2022 privind ORDINE DE ZI 

180 05 08 HCLnr.180/05.08.2022 privind proce sevrbal 27.07.2022

181 05 08 HCLnr.181/05.08.2022 privind predare teren CNI Bazin de Inot

182 05 08 HCLnr.182/05.08.2022 privind ROF Spital 

183 05 08 HCLnr.183/05.08.2022 privind RI Spital 

184 22 08 HCLnr.184/22.08.2022 privind ordine de zi 

185 22 08 HCLnr.185/22.08.2022 privind proces verbal 05.08.2022



186 22 08 HCLnr.186/22.08.2022 privind modificare taxe conform OUG16/2022

187 22 08 HCLnr.187/22.08.2022 privind dare în folosinta Stadion balta Sarata la CSS pe 1
an

188 22 08 HCLnr.188/22.08.2022 privind dare în administrare SMUC echipamente proiect
imgistica

189 22 08 HCLnr.189/22.08.2022 privind acord principiu Nedeia 

190 22 08 HCLnr.190/22.08.2022 privind atribuire loturi legea 15/2003

191 22 08 HCLnr.191/22.08.2022 privind organizare Serbarile Cetatii

192 22 08 HCLnr.192/22.08.2022 privind Cetatean de Onoare Calina Lavinia Maria

193 22 08 HCLnr.193/22.08.2022 privind  Cetatean de Onoare Armas Dorian

194 22 08 HCLnr.194/22.08.2022 privind  Cetatean de Onoare Munteanu Eugen 

195 22 08 HCLnr.195/22.08.2022 privind actualizare sume Planseu Traian Doda

196 22 08 HCLnr.196/22.08.2022 privind rectificare buget i lista de investitiiși 

197 22 08 HCLnr.1974/22.08.2022 privind modificare excedent bugetar

198 22 08 HCLnr.198/22.08.2022 privind cont execu ie buget localție, documentatie 

199 22 08 HCLnr.199/22.08.2022 privindcont execu ie buget institutii publiceție, documentatie 

200 22 08 HCLnr.200/22.08.2022  privind  reziliere  contract  concesiune  SC  VADRIS
TRADING 

201 29 08 HCLnr.201/29.08.2022 privind alegere presedinte sedinta

202 29 08 HCLnr.202/29.08.2022 privind ordine de zi 29.08.2022

203 29 08 HCLnr.203/29.08.2022 privind proces verbal 22.08.2022

204 29 08 HCLnr.204/29.08.2022 privind rectificare buget local 

205 29 08 HCLnr.205/29.08.2022 privind suplimentare indicatori Centru persoane varstnice

206 29 08 HCLnr.206/29.08.2022 privind modificare HCL 176/2022



207 29 08 HCLnr.207/29.08.2022 privind desemnare membrii în comisii de concurs dirctori
scoli

208 29 08 HCLnr.208/29.08.2022 privind respingereplangere prealabila Romanu Nicolae

209 12 09 HCLnr.209/29.08.2022 privind ordine de zi 12.09.2022

210 12 09 HCLnr.210/29.08.2022 privind proces verbal 29.08.2022

211 12 09 HCLnr.211/29.08.2022 privind documentatie asigurare acces scări BCR

212 12 09 HCLnr.212/29.08.2022  privind  Proiect  Insule  ecologice  digitalizate  gestionare
deseuri

213 12 09 HCLnr.213/29.08.2022 privind modificare HCL 83 /2022 Internat Popeea

214 12 09 HCLnr.214/29.08.2022 privind modificare anexa grădini a PP4ție, documentatie 

215 12 09 HCLnr.215/29.08.2022 privind modificare anexa LIC DECBAL

216 12 09 HCLnr.216/29.08.2022 privind doc Revitalizare spatii verzi cartier Pipirig

217 19 09 HCLnr.217/19.08.2022 privind ordine de zi19.09.2022

218 19 09 HCLnr.218/19.08.2022 privind proces verbal sedinta 12.09.2022

219 19 09 HCLnr.219/19.08.2022 privind modificare HCL 84/2022

220 19 09 HCLnr.220/19.08.2022 privind modificare HCL 89/2022

221 28 09 HCLnr.221/28.09.2022 privind ordine d ezi 28.09.2022

222 28 09 HCLnr.222/28.09.2022 privind proces verbal sedinta din 19.09.2022

223 28 09 HCLnr.223/28.09.2022 privind inscriere terenuri Cocor i Grozavescu și 

224 28 09 HCLnr.224/28.09.2022 privind Regulament vanzare imobile domeniul privat

225 28 09 HCLnr.225/28.09.2022 privind atribuire terenuri legea 15/2003

226 28 09 HCLnr.226/28.09.2022  privind  modificare  HCL  101/1017  facilitati  voluntari
SVSU

227 28 09 HCLnr.227/28.09.2022  privind  modificare  HCL  106/2013  suplimentare
amplasament terasa Centru



228 28 09 HCLnr.228/28.09.2022 privind PUZ Gherga

229 28 09 HCLnr.229/28.09.2022 privind PUZ Munteanu

230 28 09 HCLnr.230/28.09.2022 privind PUZ Musteta 

231 28 09 HCLnr.231/28.09.2022 privind locuri a teptare taxi în municipiul Caransebesși 

232 28 09 HCLnr.232/28.09.2022 privind desemnare reprezenta i în CA Scoliție, documentatie 

233 28 09 HCLnr.233/28.09.2022 privind rectificare buget local i buget centralizatși 

234 28 09 HCLnr.234/28.09.2022 privind administrare cantina către DAS

235 28 09 HCLnr.235/28.09.2022 privind Festivalul Toamna la Gugulani

236 28 09 HCLnr.236/28.09.2022 privind trecere parcela în domeniul public CF 44209

237 28 09 HCLnr.237/28.09.2022 privind reziliere contract SC GASPAR ADENICO 

238 28 09 HCLnr.238/28.09.2022 privind afiliere pe 5 ani la BRM

239 07 10 HCLnr.239/07.10.2022 privind alegere presedinte de sedinta

240 07 10 HCLnr.240/07.10.2022 privind ordine de zi

241 07 10 HCLnr.241/07.10.2022 privind proces verbal din 28.09.2022

242 07 10 HCLnr.242/07.10.2022  privind  depunere  proiect  PNRR  renovare  energetica
biblioteca

243 07 10 HCLnr.243/07.10.2022 privind doc the ec faza Dali Biblioteca

244 25 10 HCLnr.244/25.10.2022 privind ordine de zi

245 25 10 HCLnr.245/25.10.2022 privind proces verbal sedinta din 07.10.2022

246 25 10 HCLnr.246/25.10.2022 privind drept servitute DEGAZ GRID

247 25 10 HCLnr.247/25.10.2022 privind servitute Bumbacila

248 25 10 HCLnr.248/25.10.2022 privind atribuire teren legea 15



249 25 10 HCLnr.249/25.10.2022 privind Targ Craciun

250 25 10 HCLnr.250/25.10.2022 privind Comisia de analiza repartizare locuinte

251 25 10 HCLnr.251/25.10.2022 privind Acord Parteneriat Centrul de Excelentă Judetean

252 25 10 HCLnr.252/25.10.2022 privind Plan măsuri sezon rece 

253 25 10 HCLnr.253/25.10.2022 privind Regulament taxi

254 25 10 HCLnr.254/25.10.2022 privind Regulament Servicii Piata

255 25 10 HCLnr.255/25.10.2022 privind numire administrator POL COM 

256 25 10 HCLnr.256/25.10.2022 privind transf func ie consilier juridicție, documentatie 

257 25 10 HCLnr.257/25.10.2022 privind doc i indicatori străzi și 

258 31 10 HCLnr.258/31.10.2022 privind ordine de zi

259 31 10 HCLnr.259/31.10.2022 privind proces vebal 

260 31 10 HCLnr.260/31.10.2022 privind rectificare buget local 

261 31 10 HCLnr.261/31.10.2022 privind modificare excedent bugetar

262 31 10 HCLnr.262/31.10.2022 privind cont execu ie buget localție, documentatie 

263 31 10 HCLnr.263/31.10.2022 privind cont execu ie buget autofinantateție, documentatie 

264 31 10 HCLnr.264/31.10.2022 privind indicatori locuri de joaca

265 31 10 HCLnr.265/31.10.2022 privind numire administrator SC TRANSAL 

266 09 11 HCLnr.266/09.11.2022 privind ORDINE DE ZI 



267 09 11 HCLnr.267/09.11.2022 privind proces verbal

268 09 11 HCLnr.268/09.11.2022 privind proiect PNRR reducere infectii nosocomiale Spital

269 09 11 HCLnr.269/09.11.2022 privind transformare func ie superior SPCLEPție, documentatie 

270 16 11 HCLnr.270/16.11.2022 privind  ordine de zi

271 16 11 HCLnr.271/16.11.2022 privind proce sverbal

272 16 11 HCLnr.272/16.11.2022 privind rectificare buget local

273 23 11 HCLnr.273/23.11.2022 privind ordine de zi 

274 23 11 HCLnr.274/23.11.2022 privind proces verbal 

275 23 11 HCLnr.275/23.11.2022 privind buget autofinantate

276 29 11 HCL nr.276/29.11.2022 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei erdinare a Consiliului
Local al municipiului Caransebeş, din data de 29.11.2022.

277 29 11 HCL nr.277/29.11.2022 privind  aprobarea procesului-verbal al  şedinţei extarordinare a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de îndată din data de 23.11.2022.

278 29 11 HCLnr.278/29.11.2022 privind modificarea i completarea HCL nr. 98/2022  cu privireși 
la stabilirea  impozitelor pe mijloacele de transport cu o masa totala autorizata mai
mare de 12 ton în func ie de rata de schimb a monedei euro în vigoare la data de 3ție, documentatie 
octombrie  2022,  publicata  în  Jurnalul  Uniunii  Europene  i  la  nivelurile  minimeși 
prevazute în Directiva 1999/16/CE.

279 29 11 HCLnr.279/29.11.2022 privind preluarea în domeniul privat al municipiului Caransebes a
imobilelor situate în intravilanul municipiului Caransebes, identificate prin CF nr. 44840
Caransebes, în suprafa a de 99 mp i CF nr. 44839 Caransebes, în suprafa a de 946 mp.ție, documentatie și ție, documentatie 

280 29 11 HCLnr.280/29.11.2022 privind inscrierea in domeniul privat al municipiului Caransebes,
a unor terenuri, în suprafata totala de 8.164 mp 

281 29 11 HCLnr.279/29.11.2022  privind  aprobarea  documenta iei  pentru  ”Actualizareație, documentatie 
Programului de Imbunatatire a Eficientei Energetice pentru municipiul Caransebe  2022”.și 

282 29 11 HCLnr.279/29.11.2022  privind  retragerea  dreptului  de  folosinţă  gratuită  asupra  unor
terenuri atribuite in Caransebes, zona Valea Cenchii, ca urmare a nedemararii lucrarilor de
construire a locuintei si atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren cu destinatia
construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003.

283 29 11 HCLnr.279/29.11.2022  privind  emiterea  unui  acord  de  principiu  privind  utilizarea
traseului propus de SC TMD FRICTION ROMANIA SRL, pentru amplasarea pe terenul
proprietate publica a municipiului Carabsebes,  nr.  cad. 45197,  a traseului de cablu de



inalta tensiune (110) kW, dintre statia Transelectrica Iaz si terenul proprietate a SC TMD
FRICTION ROMANIA SRL.

284 29 11 HCLnr.284/29.11.2022 privind  completarea  H.C.L. nr. 91/28.03.2008 pentru aprobarea
Regulamentului  de  organizare,  func ionare  i  desfă urare  a  serviciului  de  transport  înție, documentatie și și 
regim de taxi i de închiriere, pe raza municipiul Caransebe .și și 

285 29 11 HCLnr.285/29.11.2022 privind aprobarea atestarii persoanelor care au ob inut certificateție, documentatie 
de calificare profesională de administratori de condominii.

286 29 11 HCLnr.286/29.11.2022 privind transformarea functiei publice vacante de consilier clasa I,
grad profesional principal de la Compartimentul Relatii cu Publicul Registratura i Arhivași 
din cadrul  Aparatului  de  specialitate al  Primarului  municipiului  Caransebes  în functia
publica de referent clasa III, grad profesional superior în cadrul aceluiasi compartiment.

287 29 11 HCLnr.287/29.11.2022  privind   acordarea  Titlului  de  ,,Ceta ean  de  Onoare”  ție, documentatie al
municipiului Caransebe ,  domnului  Ery Daniel Pervulescu.și 

288 29 11 HCLnr.288/29.11.2022  privind   aprobarea cererii  avand  ca  obiect  trecerea   a  doua
sectoare de drum din DN6 din domeniul public al Statului Roman in domeniul public al
Municipiului Caransebes.

289 29 11 HCLnr.289/29.11.2022 privind aprobarea depunerii proiectului Servicii medicale optime
pentru  ambulatoriul  Spitalului  Municipal  de  Urgenta  Caransebes în  vederea  finan ăriiție, documentatie 
acestuia în cadrul Planul Na ional De Redresare i Rezilien ă.ție, documentatie Ștefănescu Marius-Iulian și Ștefănescu Gabriela, ție, documentatie 

290 29 11 HCLnr.290/29.11.2022 privind  modificarea HCL nr.  200/30.08.2017 privind aprobarea
Nomenclatorului stradal al municipiului Caransebes.

291 29 11 HCLnr.291/29.11.2022 privind prelungirea mandatului administratorului S.C. POL-COM
CARANSEBES SRL, in persoana domnului Jurca Ilie, incepand cu data de 01.01.2023
pana in data de 31.10.2024. 

292 29 11 HCLnr.292/29.11.2022 privind completarea HCL nr. 195 din 17.11.2020 privind  numirea
reprezentantilor    Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebes,  in  Consiliul  de
Administratie al Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes.

293 06 12 HCL  nr.293/06.12.2022  privindaprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţei  extraordinare a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indata in data de 06.12.2022.

294 06 12 HCL  nr.294/06.12.2022  privind  aprobarea  procesului-verbal  al   şedinţei  ordinare a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.11.2022.

295 06 12 HCL  nr.295/06.12.2022  privind  intentia  municipiului  Caransebes  de  a  participa  la
procedura de selec ie lansată de Consiliul Jude ean Caras-Severin in vederea constituiriiție, documentatie ție, documentatie 
unui consor iu regional integrat tehnic si dual in domeniul avia iei, finan at prin PNRR.ție, documentatie ție, documentatie ție, documentatie 

296 08 12 HCL  nr.296/08.12.2022  privind  aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţei  extraordinare a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indata in data de 08.12.2022.

297 08 12 HCL nr.297/08.12.2022 privind  aprobarea procesului-verbal al  şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de îndată din data de 06.12.2022.

298 08 12 HCL  nr.298/08.12.2022  privind  incheierea  unui  Acord  de  Parteneriat  privind
angajamentul municipiului Caransebes cu privire la realizarea i promovarea turistică ași 
rutei transna ionale VIA ISTER din cadrul proiectului „Conectarea rutelor romane istoriceție, documentatie 
din regiunea Dunării” finanţat prin Programul transna ional al Dunării-Interreg, lider deție, documentatie 
proiect Muzeul Na ional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca.ție, documentatie 

299 08 12 HCL nr.299/08.12.2022 privind  participarea municipiului Caransebes la implementarea
proiectului din investitia I.4 ,, Implementarea a 3000 km de trasee cicloturistice la nivel



national '' finantat prin PNRR Componenrta 11-Turism si Cultura. 

300 08 12 HCL  nr.300/08.12.2022  privind  aprobarea  contributiei  municipiului  Caransebes  in
vederea  indeplinirii  conditiilor  de  eligibilitate  impuse  pentru  aprobarea  cererii  de
finantare   a  proiectului,,Masuri  de  digitalizare  necesare  penteru  eficientizarea  si
sustenabilitatea investitiilor realizate de SC AQUACARAS SA''

301 14 12 HCL  nr.301/14.12.2022  privind  aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţei  extraordinare a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indata in data de 14.12.2022.

302 14 12 HCL nr.302/14.12.2022 privind  aprobarea procesului-verbal al  şedinţei extraordinare a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocata  de  îndată   din  data  de
06.12.2022.

303 14 12 HCL nr.303/14.12.2022 privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes iși 
a listei de investi ii, anexa la bugetul local pe anul 2022.ție, documentatie 

304 14 12 HCL nr.304/14.12.2022 privind modificarea repartizarii excedentului aferent bugetului 
local al municipiului Caransebes.

305 14 12 HCL nr.305/14.12.2022 privind aprobarea documenta iei faza DALI “Renovare ție, documentatie 
energetică Primăria Municipiului Caransebe , situată în municipiul Caransebe , jud. și și 
Cara -Severin” și 

306 14 12 HCL nr.306/14.12.2022 privind aprobarea documenta iei de avizare a lucrărilor de ție, documentatie 
interven ii, a indicatorilor tehnico-economici i a devizului general pentru obiectivul de ție, documentatie și 
investi ii “Modernizare i extindere trotuare în municipiul Caransebe ”, aprobat pentru ție, documentatie și și 
finan are prin Programul na ional de investi ii „Anghel Saligny”, precum i a sumei ție, documentatie ție, documentatie ție, documentatie și 
reprezentând categoriile de cheltuieli finan ate de la bugetul local pentru realizarea ție, documentatie 
obiectivului  de investitii.

307 22 12 HCL  nr.307/22.12.2022  privind  aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţei  extraordinare a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indata in data de 14.12.2022.

308 22 12 HCL nr.308/22.12.2022 privind  aprobarea procesului-verbal al  şedinţei extraordinare a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocata  de  îndată   din  data  de
06.12.2022.

309 22 12 HCL nr.309/22.12.2022 privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes iși 
a listei de investi ii, anexa la bugetul local pe anul 2022.ție, documentatie 

310 28 12 HCL nr.310/28.12.2022  privind  aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţei  ordinare a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 28.12.2022.

311 28 12 HCL  nr.311/28.12.2022  privind  aprobarea  procesului-verbal  al   şedinţei
extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată
din data de 14.12.2022.

312 28 12 HCL nr.312/28.12.2022  privind  inscrierea  in  domeniul  privat  al  municipiului
Caransebes, a  unor  terenuri  aflate  in  proprietatea  municipiului  Caransebes,  în
suprafata totala de 185.016 mp,

313 28 12 HCL nr.313/28.12.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat
al municipiului Caransebes, a imobilului inscris în  CF nr. 45197 Caransebes,
având categoria  de folosin ă arabilție, documentatie  si alipirea imobilelor  inscrise  in  CF nr.
35587 Caransebes, CF nr. 35584 Caransebes, CF nr. 45197 Caransebes si CF
nr. 36118 Caransebes.

314 28 12 HCL nr.314/28.12.2022 privind aprobarea Regulamentului de exploatare a



parcărilor  şi  zonelor  de  staţionare  cu  plată,  de  pe  raza
municipiului Caransebeș.

315 28 12 HCL nr.315/28.12.2022 privind aprobarea  Regulamentului  de organizare
şi funcţionare a sistemului de parcări de reședință din municipiul
Caransebeș.

316 28 12 HCL nr.316/28.12.2022 privind dobândirea de către UAT Municipiul Caransebeși 
prin Consiliul Local,  a calită ii  de membru aderent al  Asocia iei  de Dezvoltareție, documentatie ție, documentatie 
Intercomunitară  ”Banatul  Alpin  Nedeia”,  aprobarea  Statutului  i  a  Actuluiși 
Constitutiv al Asociatiei.

317 28 12 HCL nr.317/28.12.2022 privind darea în folosin ă gratuită către ție, documentatie Liceul Tehnologic
"Trandafir Cocârlă" Caransebeş a trei spatii aflate la parterul imobilului situat în
municipiul Caransebe , str.Tribunalului, nr.2, înscris în CF nr.35656 Caransebes.și 

318 28 12 HCL  nr.318/28.12.2022  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal   -
EXTINDERE  ZONA DE LOCUINTE FAMILIALE-strada Ciprian Porumbescu,
nr. cad 43688, CF nr.43688 Caransebes.

319 28 12 HCL  nr.319/28.12.2022  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal   -
LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER”
- strada Libertă ii, nr.17, nr. cad 41787, CF nr. 41787 Caransebes.ție, documentatie 

320 28 12 HCL nr.320/28.12.2022  privind  modificarea   H.C.L.  nr.97/30.03.2016  privind
aprobarea  Regulamentului  serviciului  de  transport  public  local  de  persoane  în
municipiul Caransebe .și 

321 28 12 HCL nr.321/28.12.2022 privind  transformarea unor functii publice vacante  de la
Compartimentul  Contabilitate al  Directiei  Economice,  din cadrul  Aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Caransebes.

322 28 12 HCL nr.322/28.12.2022 privind privind acordararea normei de hrană personalului
Serviciului Poliţia Locală , în perioada 01.01.2023-.31.07.2023. 

323 28 12 HCL  nr.323/28.12.2022  privind  Aprobarea  procesului-  verbal  al  sedintei
extraordinare convocata de indata in data de 22.12.2022.

324 28 12 HCL nr.324/28.12.2022 privind  ajustarea/modificarea tarifului pentru colectarea,
transportul i depozitarea deseurilor menajere din municipiul Caransebes, conformși 
fisei de fundamentare pentru ajustarea  tarifului de colectare separata si transport
separat al deseurilor reziduale din deseurile municipale.

1 05 01 HCL nr.1/05.01.2023 privind alegerea presedintelui  de  sedinta  al  Consiliului  Local  al
municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.

2 05 01 HCL nr.2/05.01.2023 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului
Local al municipiului Caransebeş, in data de 05.01.2023. 

3 05 01 HCL nr.3/06.01.2023 privind  procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al
municipiului Caransebeş,  în data de 28.12.2022.

4 05 01 HCL nr.4/06.01.2023  privind  aprobarea  valorii  investi iilor  aferente  Consiliului  Localție, documentatie 
Caransebes i  a  participării   Consiliului  Local  Caransebes la cofinan area “Proiectuluiși ție, documentatie 



regional de dezvoltare a infrastructurii de apă i apă uzată în jude ul Cara -Severin, înși ție, documentatie și 
perioada 2014 – 2020”.

5 05 01 HCL 5/06.01.2023  privind  acoperirea  definitiva  a  deficitului  sectiunii  de  Dezvoltare,
sursa A, in suma de 5.706.737,98 lei din excedentul bugetului local.

6 05 01 HCL 6/06.01.2023 privind  efectuarea în anul 2023 a  zilelor  de concediu de  odihna
ramase  neefectuate  de  către   Primarul  municipiului  Caransebes  i  Viceprimarulși 
municipiului Caransebes.

7 05 01 HCL 7/06.01.2023 privind  transformarea unor func ii  publice de consilier  clasaI,  gradție, documentatie 
profesional  debutant  din  cadrul  Aparatului  de  specialitate  al  Primarului  municipiului
Caransebes în func ii publice de consilier clasa I, grad profesional,  asistent.ție, documentatie 

8 20 01 HCL nr.8/20.2023  privind  Aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţei  extraordinare a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 20.01.2023.

9 20 01 HCL  nr.9/20.01.2023  privind   Aprobarea  procesului-verbal  al   şedinţei
extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata
din data de 05.01.2023.

10 20 01 HCL nr.10/20.01.2023 privind  preluarea  în administrarea Consiliului Local al
municipiului Caransebes a unui sector de drum na ional DN6, aflat  în proprietateație, documentatie 
publica a Statului Roman.

11 20 01 HCL nr.11/20.01.2023 privind  aprobarea  documenta iei tehnico-economică, fazație, documentatie 
DALI si a  principalilor indicatori tehnico-economici pentru investi ia ”Renovareație, documentatie 
energetică a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Caransebe .și 

12 20 01 HCL 12/20.01.2023 privind  aprobarea documenta iei  de avizare a lucrărilor  deție, documentatie 
interven ii,  a  indicatorilor  tehnico-economici  i  a  devizului  general  pentruție, documentatie și 
obiectivul  de  investi ii  “Modernizare  i  extindere  trotuare  în  municipiulție, documentatie și 
Caransebe ”,  aprobat  pentru  finan are  prin  Programul  na ional  de  investi iiși ție, documentatie ție, documentatie ție, documentatie 
„Anghel  Saligny”,  precum  i  a  sumei  reprezentând  categoriile  de  cheltuieliși 
finan ate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului .ție, documentatie 

13 31 01 HCL nr.13/31.01.2023  privind  Aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţei  ordinare a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.01.2023.

14 31 01 HCL  nr.9/31.01.2023  privind   Aprobarea  procesului-verbal  al   şedinţei
extraordinare a  Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  din  data  de
20.01.2023.

15 31 01 HCL nr.15/31.01.2023  privind  organizarea  licita iei  publice  cu  plic  închis,  înție, documentatie 
vederea închirierii spa iului comercial nr. 8, înscris în CF nr. 43480- Caransebe ,ție, documentatie și 
în suprafa ă de 17,57 mp, proprietatea municipiului Caransebe , domeniul public,ție, documentatie și 
cu destina ie comercială.ție, documentatie 

16 31 01 HCL nr.16/31.01.2023  privind  organizarea  licita iei  publice  cu  plic  închis,  înție, documentatie 
vederea închirierii spa iului comercial nr. 9, înscris în CF nr. 43480- Caransebe ,ție, documentatie și 
în suprafa ă de 31,95 mp, proprietatea municipiului Caransebe , domeniul public,ție, documentatie și 
cu destina ie comercială.ție, documentatie 

17 31 01 HCL nr.17/31.01.2023  privind  organizarea  licita iei  publice  cu  plic  închis,  înție, documentatie 
vederea închirierii spa iului comercial nr. 5, înscris în CF nr. 43480- Caransebe ,ție, documentatie și 
în suprafa ă de 56 mp, proprietatea municipiului Caransebe , domeniul public, cuție, documentatie și 



destina ie comercială.ție, documentatie 

18 31 01 HCL nr.18/31.01.2023  privind  organizarea  licita iei  publice  cu  plic  închis,  înție, documentatie 
vederea închirierii spa iului comercial nr. 1, înscris în CF nr. 43480- Caransebe ,ție, documentatie și 
în suprafa ă de 18 mp, proprietatea municipiului Caransebe , domeniul public, cuție, documentatie și 
destina ie comercială.voturi pentru ție, documentatie 

19 31 01 HCL nr.19/31.01.2023 privind prelungirea pe anul 2023 a termenului contractelor
de inchiriere ce urmeaza a fi  incheiate,  precum si a spatiilor cu alta destinatie
decat  aceea  de  locuinta  i  și indexarea  cu  ratei  inflatiei  de  13,8  %  a  pretului
inchirierii la reinnoirea contractelor .

20 31 01 HCL nr.20/31.01.2023 privind prelungirea pe anul 2023 a termenului contractelor
de inchiriere a spatiilor comerciale terenurilor i meselor administrate de Serviciulși 
Public Pia a Gugulanilor cu conditia achitarii integrale a chiriei aferente anuluiție, documentatie 
2022 si indexarea cu rata inflatiei de 13,8%, a preturilor contractelor de inchiriere
exprimate în moneda na ionala.ție, documentatie 

21 31 01 HCL nr.21/31.01.2023 privind prelungirea pe anul 2023 a termenului contractelor
de  inchiriere  a  terenurilor  proprietate  publica  sau  privata  a  municipiului
Caransebes,  amplasamentelor  garajelor,  amplasamentelor  chioscurilor  si
amplasamentelor  teraselor  sezoniere  si  indexarea cu rata  inflatiei   de 13,8% a
pretului  inchirierii,  la  reinnoirea  contractelor  pentru  care  pretul  inchirierii  este
exprimat în moneda na ionala.ție, documentatie  

22 31 01 HCL  nr.22/31.01.2023  privind  modificarea  HCL  nr.  314/28.12.2022  pentru
aprobarea Regulamentului de exploatare a parcarilor i zonelor de sta ionare cuși ție, documentatie 
plata de pe raza municipiului Caransebes.

23 31 01 HCL  nr.23/31.01.2023  privind  prelungirea  termenului  de  valabilitate  al
abonamentelor eliberate pentru parcarile de resedinta care au facut obiectul HCL
nr. 13/28.01.2022, pana la data demararii noii proceduri de atribuire prevazute de
HCL nr. 315/28.12.2022.   

24 31 01 HCL nr.24/31.01.2023 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren
cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003.

25 31 01 HCLnr.25/31.01.2023  privind  aprobarea  Regulamentului  privind  organizarea
Târgului de Primăvară în perioada 13.02.2023  - 10.03.2023, în Centrul Civic al
municipiului Caransebes.

26 31 01 HCLnr.26/31.01.2023  privind  aprobarea  Regulamentului  pentru  stabilirea
criteriilor de incadrare in categoria cladirilor si terenurilor neingrijite, situate in
intravilanul municipiului Caransebes. 

27 31 01 HCL nr.27/31.01.2023privind  aprobarea  Regulamentului  privind  retartizarea  si
inchirierea  locuintelor  sociale  din  municipiul  Carabnsebes  si  a  criteriilor  de
eligibilitate si ierarhizare in baza carora se  repartizeaza  locuintele sociale .

28 31 01 HCLnr.28/31.01.2023  privind  modificarea  i  și completarea  HCL  nr.
316/28.12.2022,  cu  privire  la  desemnarea  reprezentantului   municipiului
Caransebes prin Consiliul Local, în Consiliul Director al Asocia iei de Dezvoltareție, documentatie 
Intercomunitară ”Banatul Alpin Nedeia”.

29 31 01 HCLnr.29/31.01.2023 privind  reducerea  capitalului  social  al  SC POL -   COM



CARANSEBES SRL.

30 31 01 HCLnr.30/31.01.2023  privind  organizarea   retelei  scolare  a  unitatilor  de
invatamant preuniversitar de stat si particular pentru  anul scolar 2023-2024, in
municipiul Caransebes.

31 31 01 HCL nr.31/31.01.2023 privind  aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes
local pentru anul 2023, pentru beneficiarii de ajutor social acordat conform Legii
nr.  416/2001 privind  venitul  minim garantat  si  beneficiarii  Legii  nr.  208/1997
privind cantinele de ajutor social.    

32 31 01 HCL nr.32/31.01.2023  privind  aprobarea  Planului  de  actiune  privind  serviciile
sociale  administrate  si  finantate  din  bugetul  local  al  municipiului  Caransebes
pentru anul 2023.             

33 31 01 HCL nr.33/31.01.2023 privind  aprobarea numarului  de posturi  pentru  asistentii
persoanli  ai  persoanelor  cu  handicap  grav,  pentru  anul  2023,  la  nivelul
municipiului Caransebes.    

34 31 01 HCLnr.34/31.01.2023 privind  transformarea functiei publice vacante de consilier
clasa I , grad profesional superior, de la Compartimentul Contabilitate al Directiei
Economice  in  functia  publica  vacanta  de  consilier,  clasa  I,  grad  profesional
principal.

35 31 01 HCL nr.35/31.01.2023 privind   incheierea unui contract de asistenta juridica cu
cabinetul de avocatura Badila Ionela Claudia, în vederea demararii procedurilor
judiciare,  redactarea i  reprezentarea în sustinerea cauzei si  apărării  intereselorși 
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebes  prin  Primar,  ale  municipiului
Caransebes prin Primar si ale Primarului municipiului Caransebes , în cauza ce va
avea ca obiect modificarea componentei ASMF Caransebes.                 

36 31 01 HCL nr.36/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023, a bugetului
centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din
venituri proprii pe anul 2023 precum si a programului  de investitii pe anul 2023. 

37 14 02 HCL nr.37/14.02.2023 privind  aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţei  extraordinare
convocata de îndată   a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de
14.02.2023.

38 14 02 HCL  nr.38/14.02.2023  privind  Aprobarea  procesului-verbal  al   şedinţei
extraordinare a  Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş   din  data  de
20.01.2023.

39 14 02 HCL  nr.39/14.02.2023  privind   rectificarea bugetului  local  pe  anul  2023  a
bugetului  centralizat  al  institutiilor publice si  activitatilor  finantate integral  sau
partial din venituri proprii pe anul 2023 precum si a programului  de investitii pe
anul 2023.

40 14 02 HCL nr.40/14.02.2023  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  economici  i  ași 
executarii pe domeniul public al municipiului Caransebes, a lucrarii de investi ieție, documentatie 
pentru  obiectivul  ,,  Modificari  interioare  i  exterioare,  imobil  existent  Spitalulși 
Bora Caransebes- jud.Caras-Severin''.

41 14 02 HCL  nr.  41/14.02.2023  privindincheierea  unui  act  adi ional  la  contractul  deție, documentatie 
administrare  încheiat  cu  Direc ia  Silvica  Caras-Severin-Ocolul  Silvic  Paltinis,ție, documentatie 



având ca obiect  paza, protec ia i administrarea în regim silvic a suprafe ei de 353ție, documentatie și ție, documentatie 
ha fond forestier, proprietatea Municipiului Caransebe , pe o perioada de 2 ani.și  

42 14 02 HCL nr. 42/14.02.2023 privind  propunerea criteriilor pentru stabilirea ordinii de
prioritate la solutionarea cererilor de locuinta i la repartizarea locuintelor pentruși 
tineri destinate inchirierii în municipiul Caransebes.

43 14 02 HCL nr.  43/14.02.2023  privind  organizarea  licitatiei  publice  cu  plic  închis,  în
vederea inchirierii a doua suprafete de teren cu destina ia terase, situate in Centrulție, documentatie 
Civic, proprietate publica a municipiului Caransebes.

44 14 02 HCL nr. 44/14.02.2023 privind modificarea i completarea HCL nr. 30/31.01.2023și 
privind organizarea retelei scolare a unitatilor de învă ământ  ție, documentatie preuniversitar de stat
i particular pentru anul colar 20și și 23-2024, în municipiul Caransebe . și 

45 14 02 HCL nr.  45/14.02.2023  privind  incheierea  unor  protocoale  de  colaborare  intre
UAT municipiul Caransebes si Ministerul Muncii i Solidaritatii Sociale, pentruși 
realizarea  proiect  în  vederea  implementarii  unui  sistem  informatic  integrat  iși 
imbunatatirea activitatii serviciului public de asistenta sociala. 

46 14 02 HCL nr. 46/14.02.2023 privind actualizarea actului constitutiv pentru inlocuirea la
Registrul  Comertului  a  reprezentantului  Casei  de  Cultura  ,,George  Suru”
Caransebes, în calitate de asociat la SC GUGULANIA LAND SRL.

47 28 02 HCL nr.  47/28.02.2023  privind  aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţei  ordinare  a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.02.2023.

48 28 02 HCL  nr.  48/28.02.2023  privind  aprobarea  procesului-verbal  al  sedintei
extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata
in  data de  14.02.2023.

49 28 02 HCL nr. 49/28.02.2023 privind aprobarea bugetului  de venituri si cheltuieli al SC
POL-COM CARANSEBES SRL, pe anul 2023.

50 28 02 HCL nr. 50/28.02.2023 privind  dezmembrarea terenului înscris în CF nr.45174,
nr.cad.45174, în suprafa ă de 18000 mp,  proprietatea municipiului Caransebe  –ție, documentatie și 
domeniul privat, în 27 de loturi.

51 28 02 HCL nr.  51/28.02.2023  privind  modificarea  si  completarea  Regulamentului  de
Organizare si Functionare a Casei de Cultura ,,George Suru''  Caransebes.

52 28 02 HCL  nr.  52/28.02.2023  privind  aprobarea  Planul  Urbanistic  Zonal  pentru
lucrarea ,, Extindere zona locuinte – cartier Racovita ", prelungirea strazii C.A
Rosetti,  in extravilanul  municipiului Caransebes, beneficiari Lungu-Heler Alin,
Bob Aron, Bob Adriana-Laura, Lazaroni Dorin -Ioan, Lazaroniu Ionela -Evuta,
Neiconi Carmen si Neiconi Constantin.

53 28 02 HCL  nr.  53/28.02.2023  privind  desemnarea  a  doi  consilieri  locali  in  cadrul
comisiei de evaluare a performanetelor profesionale individuale ale Secretarului
General al municipiului Caransebes.

54 28 02 HCL nr. 54/28.02.2023 privind actualizarea organigramei si statului de functii ale
Casei de Cultura ,,George Suru” Caransebes

55 28 02 HCL  nr.  55/28.02.2023  privind  inscrierea  în  proprietatea  municipiului
Caransebe , domeniul privat a terenurilor din CF nr. 38501 Caransebe ,  înși și 



suprafa ă de 843 mp i din CF nr. 38502 Caransebe ,  în suprafa ă de 585ție, documentatie și și ție, documentatie 
mp, proprietatea Statului Român.

56 28 02 HCL  nr.  56/28.02.2023  privind  incheierea  unui  contract  de  asociere  în
participa ie  intre  municipiul  Caransebe  i  S.C.  New  Age   Advertisingție, documentatie și și 
Agency  S.R.L.,  având  ca  obiect  amplasarea  pe  domeniul  public  a  trei
panouri publicitare.

57 28 02 HCL  nr.  57/28.02.2023  privind  completarea  Anexei  nr.  1  la  HCL  nr.
130/23.05.2022  privind  aprobarea  procedurii  de  inchiriere  prin  atribuire
directa  a  pajistilor,  cu  suprafa a  de  110  hectare  pasune,  proprietateație, documentatie 
municipiului Caransebes.

58 28 02 HCL  nr.  58/28.02.2023  privind  aprobarea lucrarii  „Apărare  împotriva
inunda iilor a municipiului Caransebe , zona Aeroport, zona Caransebe ulție, documentatie și și 
Nou, jude ul Cara -Severin.ție, documentatie și 

59 28 02 HCL nr. 59/28.02.2023 privind prelungirea  mandatului administratorului S.C.
GUGULANIA LAND S.R.L, in persoana domnului Selner Nicolae,  pana la
data de 01.10.2024.

60 06 03 HCL nr. 60/06.03.2023 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indata in data de 
06.03.2023.

61 06 03 HCL nr. 61/06.03.2023 privind aprobarea procesului-verbal al  şedinţei ordinare a 
Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  28.02.2022.

62 06 03 HCL nr. 62/06.03.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico -economice faza
DALI  i a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul ,,Renovare energeticași 
pentru  clădiri  rezidentiale  multifamiliale  din  municipiul  Caransebes  –  strada
Cazarmii, Bl.11, Sc.A, în cadrul PNRR.

63 06 03 HCL nr. 63/06.03.2023 privind insu irea i aprobarea documenta iei de alipire a și și ție, documentatie 
imobilelor inscrise în CF nr. 44487 Caransebes i CF nr.44486 Caransebes, și 
domeniul public al municipiului Caransebes, pentru elaborarea studiului de 
fezabilitate necesar la construirea unui spital nou.

64 14 03 HCL nr.64/14.03.2023 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare convocata
de îndată  a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 14.03.2023.

65 14 03 HCL nr.65/14.03.2023 privind Aprobarea procesului-verbal al  şedinţei extraordinare a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş  convocata  de  îndată   din  data  de
06.03.2023.

66 14 03 HCL  nr.66/14.03.2023  privind   aprobarea  documenta iei  tehnico-economice,  fazație, documentatie 
Documenta ie  de  Avizare  a  Lucrărilor  de  Interven ie  pentru  investi ia  ție, documentatie ție, documentatie ție, documentatie „  Renovare
energetică Liceul Tehnologic Decebal din Municipiul Caransebe , jude ul Cara -Severin”,și ție, documentatie și 
finan atție, documentatie  prin Planul Na ional de Redresare i Rezilien ă.ție, documentatie și ție, documentatie 

67 14 03 HCL  nr.67/14.03.2023  privind   aprobarea  documentatiei  de  avizare  a  lucrărilor  de
interventii  (D.A.L.I.)  “ Renovare energetica Grădini a PP4 din municipiul  Caransebe ,ție, documentatie și 
jude ul  Caras-Severinție, documentatie ”,  finan atție, documentatie  in  cadrul  Programului  National  de  Redresare  si
Rezilienta.



68 14 03 HCL  nr.68/14.03.2023  privind   aprobarea  documenta iei  tehnico-economice,  fazație, documentatie 
Documenta ie  de  Avizare  a  Lucrărilor  de  Interven ie  pentru  investi ia  ție, documentatie ție, documentatie ție, documentatie „Renovare
energetică Liceul Tehnologic Decebal, Corp B – coala Generală nr. 2 din MunicipiulȘtefănescu Marius-Iulian și Ștefănescu Gabriela, 
Caransebe ”și , finan atție, documentatie  prin Planul Na ional de Redresare i Rezilien ăție, documentatie și ție, documentatie  .

69 14 03 HCL nr.69/14.03.2023  privind   aprobarea documentatiei  tehnico  –  economice,  faza
Documentatie  de  Avizare  a  Lucrarilor  de  Interventie  pentru  investitia  “  Renovare
energetica  Internat  Scolar,  strada  N.  Popeea  din  municipiul  Caransebes”,  finan atție, documentatie  in
cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta.

70 14 03 HCL nr.70/14.03.2023  privind   aprobarea  documentatiei  tehnico  –  economice,  faza
Documentatie  de  Avizare  a  Lucrarilor  de  Interventie)   pentru  investitia  “ Renovare
energetica Colegiul National Traian Doda, corp B - Scoala Generala nr. 8 din municipiul
Caransebes”, finan atție, documentatie  in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta.

71 14 03 HCL nr.71/14.03.2023 privind  aprobarea incheierii unui acord de colaborare intre UAT
Municipiul  Caransebes  şi  Clubul  Copiilor  Caransebes,  Jud.  Caras-Severin,  în  vederea
depunerii,  contractării,  implementării  i  asigurării  durabilită ii  proiectului  și ție, documentatie „Dotarea  cu
echipamente  TIC, mobilier si materiale educationale si sportive a unitatilor de invatamant
din  municipiul  Caransebes”pentru  care  se  solicită  finan are  prin  Planul  Na ional  deție, documentatie ție, documentatie 
Redresare i Rezilien ă.și ție, documentatie 

72 14 03 HCL nr.72/14.03.2023 privind  depunerea  proiectului cu titlul  „Dotarea cu echipamente
TIC,  mobilier  si  materiale  educationale  si  sportive  a  unitatilor  de  invatamant  din
municipiul  Caransebes”, depus  spre  finan are  ție, documentatie în  cadrul   Programului  National  de
Redresare  si  Rezilien ă,ție, documentatie  Pilonul  VI.  Politici  pentru noua genera ie,ție, documentatie  Componenta  C15:
Educa ieție, documentatie .

73 27 03 HCL nr.73/27.03.2023 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare convocata
de îndată  a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.03.2023.

74 27 03 HCL nr.74/27.03.2023 privind  aprobarea incheierii  unui acord de colaborare intre
UAT Municipiul  Caransebes  şi  Clubul  Sportiv  Scolar  Caransebes,  Jud.  Caras-
Severin, în vederea depunerii, contractării, implementării i asigurării durabilită iiși ție, documentatie 
proiectului  „Dotarea cu echipamente  TIC, mobilier si materiale educationale si
sportive  a  unitatilor  de  invatamant  din  municipiul  Caransebes” pentru  care  se
solicită finan are prin Planul Na ional de Redresare i Rezilien ă.ție, documentatie ție, documentatie și ție, documentatie 

75 27 03 HCL  nr.75/27.03.2023  privind   depunerea  proiectului  cu  titlul  „Dotarea  cu
echipamente TIC,  mobilier  si  materiale  educationale  si  sportive a  unitatilor  de
invatamant  din  municipiul  Caransebes”, depus  spre  finan are  ție, documentatie în  cadrul
Programului National de Redresare si Rezilien ă,ție, documentatie  Pilonul VI. Politici pentru noua
genera ie,ție, documentatie  Componenta C15: Educa ieție, documentatie .

76 30 03 HCL nr.76/30.03.2023 privind  Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
Local al municipiului Caransebeş din data de 30.03.2023.

77 30 03 HCL nr.77/30.03.2023 privind  Aprobarea procesului-verbal  al  sedintei  extraordinare  a



Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocata  de  indata  in   data  de
14.03.2023.

78 30 03 HCL  nr.78/30.03.2023  privind   inscrierea  in  proprietatea  municipiului  Caransebes,
domeniul privat a imobilului inscris in CF nr. 33746 Caransebes, in suprafata de 550 mp,
categoria curti constructii, intravilan.

79 30 03 HCL  nr.79/30.03.2023  privind  insusirea  documentatiei  cadastrale  si  aprobarea
dezmembrarii terenului inscris in CF nr. 45213 Caransebes, nr. cad. 45213 in suprafata de
1457 mp, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat.

80 30 03 HCL  nr.80/30.03.2023  privind   insusirea  documentatiei  cadastrale  si  aprobarea
dezmembrarii terenului inscris in CF nr. 40171 Caransebes, nr.cad 40171 in suprafata de
3781 mp, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat.

81 30 03 HCL nr.81/30.03.2023 privind preluarea in proprietatea privata si trecerea in proprietatea
publica a Municipiului Caransebes, a unor terenuri situate in intravilanul  municipiului
Caransebes.

82 30 03 HCL nr.82/30.03.2023  privind  darea  în  folosin ă  gratuită  catre  Spitalul  Municipal  deție, documentatie 
Urgen ă Caransebe , a unor echipamente medicale de ție, documentatie și radiologie, în vederea desfă urăriiși 
de activită i medicaleție, documentatie .

83 30 03 HCL nr.83/30.03.2023 privind modificarea i completarea HCL nr. 47/25.02.2022 privindși 
Regulamentul de exploatare a parcarilor i zonelor de stationare cu plata, administrate deși 
Serviciul Public Pia a Gugulanilor.ție, documentatie 

84 30 03 HCL nr.84/30.03.2023 privind  organizarea Festivalului ,, Ruga de la Oras”, in perioada
20-23 aprilie 2023, in Piata General Ioan Dragalina din municipiul Caransebes.

85 30 03 HCL nr.85/30.03.2023 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea Targului de
Paste in perioada 01.04.2023-13.04.2023.

86 30 03 HCL nr.86/30.03.2023 privind stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de
locuinte  si  in  repartizarea locuintelor  pentru tineri,  destinate  inchirierii,  in  municipiul
Caransebes.

87 30 03 HCL nr.87/30.03.2023 privind punerea la dispozitia ,,Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii  de  apa  si  apa  uzata  in  judetul  Caras-Severin,  perioada  2014-2020”  a
terenurilor necesare pentru construirea / reabilitarea obiecivelor de investitii din cadrul
proiectului.

88 30 03 HCL nr.  88/30.03.2023 privind aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal  pentru lucrarea ,,
Extindere zona locuinte – cartier Racovita ",  in extravilanul  municipiului Caransebes,
prelungirea strazii Dimitrie A. Sturza.

89 30 03 HCL  nr.  89/30.03.2023  privind  aprobarea  Regulamentului  privind  structura
organizatorica, atributiile si functionarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si
Centrului Operativ Local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Caransebes.

90 30 03 HCL nr. 90/30.03.2023 privind transformarea functiei publice ocupate, de referent, clasa
III, grad profesional asistent, de la Compartimentul Registrul Agricol Inventar Patrimoniu
al Serviciului Patrimoniu si Protectia Mediului, in functia publica ocupata de consilier,
clasa I, grad profesional asistent, in cadrul aceluiasi compartiment.

91 30 03 HCL nr.91/30.03.2023  privind  transformarea  unor  functii  publice  vacante  din  cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caransebes.

92 30 03 HCL nr.92/30.03.2023 privind  aprobarea coeficientului  de salarizare pentru functia  de



magaziner din cadrul Clubului Sportiv Municipal Caransebes.

93 30 03 HCL nr.93/30.03.2023 privind acordarea Titlului de ,,Ceta ean de Onoare” ție, documentatie al municipiului
Caransebe ,  domnului Brecica Cristian -Carol.și 

94 30 03 HCL nr.94/30.03.2023 privind respingerea plangerii prealabile formulate de catre domnul
Minea Mihai cu privire la revocarea art .1 al HCL nr. 265/31.10.2022, ca tardiv formulata.

95 30 03 HCL nr. 95/30.03.2023 privind Aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare
convocata de indata din data de  27.03.2023.

96 30 03 HCL nr.96/30.03.2023  privind  utilizarea  excedentului  aferent  bugetului  local  din  anii
precedenti.

97 30 03 HCL nr.97/30.03.2023 privind  rectificarea bugetului  local,  a   bugetului  centralizat  al
institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii  si a
programului de investitii pe anul 2023. 

98 30 03 HCL nr.98/30.03.2023 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finantărilor
nerambursabile pe anul 2023, conform Legii nr.350/2005.

99 30 03 HCL nr.99/30.03.2023  privind  aprobarea  bugetului   de  venituri  si  cheltuieli  al  SC
TRANSAL URBIS SRL.

100 30 03 HCL nr.100/30.03.2023  privind  aprobarea  bugetului   de  venituri  si  cheltuieli  al  SC
GUGULANIA LAND SRL.

101 30 03 HCL nr.101/30.03.2023 privind delegarea gestiunii  activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie
şi deratizare din componenţa serviciului public de salubrizare al municipiului Caransebes
i aprobarea  documentatiei de atribuire a licitatiei.și 

102 30 03 HCL nr.102/30.03.2023 privind actualizarea documentatiei tehnico -economice faza SF iși 
a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, Realizare construc ie anexa, centralație, documentatie 
termica  de  bloc  i  racordarea  imobilului  tip  ANL la  utilitati  inclusiv  sistematizareași 
terenului”.

103 30 03 HCL nr.103 /30.03.2023 privind  transformarea functiei publice de consilier juridic, clasa
I,  grad  profesional  debutant  de  la  compartimentul  de  lucru  al  Consiliului  Local  si
monitorizarea procedurilor administrative in functia publica de consilier juridic, clasa I,
grad profesional asistent.

104 13 04 HCL nr.103  /13.04.2023  privind  Alegerea  presedintelui  de  sedinta  al  Consiliului
Local al municipiului Caransebes , pe o perioada de 3 luni.

105 13 04 HCL nr.103 /13.04.2023 privind  Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  convocată  de  indata,  in  data  de
13.04.2023.

106 13 04 HCL nr.103 /13.04.2023 privind  Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 30.03.2023.

107 13 04 HCL nr.103 /13.04.2023 privind participarea Municipiului Caransebe  la Programulși 
privind casarea autovehiculelor uzate, finantat din Fondul pentru mediu aprobarea
Regulamentului i  și cofinantarea in valoare de 600 lei/autovehicul din bugetul local
al municipiului Caransebes..

108 13 04 HCL nr.103 /13.04.2023 privind transformarea functiei publice vacante de referent ,
clasa  III,  grad  profesional   superior  de  la  Compartimentul  Registru  Agricol
Inventar Patrimoniu si Protectia Mediului, in functia publica vacanta de consilier,



clasa I, grad  profesional superior  in cadrul aceluiasi compartiment.


