
             ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

       CONSILIUL LOCAL 

                                                                             DISPOZIŢIE

  privind convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de
30.09.2021

        Primarul municipiului Caransebeş,
În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din  OUG

nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

                                                                       DISPUNE:

     Art.1. - Se convoacă  şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de
30.09.2021, ora  12.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului
Caransebeş,  str.  Piaţa Revoluţiei,  nr.  1,  judeţul  Caraş–Severin,  cu participarea fizica a consilierilor
locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte
integranta din  prezenta dispozitie.
       Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de
hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.
     Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de
sedinta, pe semnatura acestora.

        Art.  4  .    Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
           

       
                                                                         CONTRASEMNEAZA, 

                  PRIMAR,              SECRETARUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI 
             CARANSEBEŞ

             

      Felix-Cosmin Borcean                                                                      Ana Bratu

      Caransebes
      Data: 24.09.2021
     Nr.
              A.B./V.D.
     Exp.3.



                                                                                                 Anexa la Dispozitia nr.  …....../24.09.2021

    PROIECTUL ORDINII DE ZI
   al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 30.09.2021

 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din
data de 30.09.2021.
2.-  Aprobarea  procesului-verbal  al  sedintei  extraordinare  a  Consiliului  Local  al  municipiului
Caransebeş, convocata de îndată  in  data de  23.09.2021.

 3.-Proiect de hotarare privind  vânzarea prin licitație publică  cu plic închis, a terenului înscris în CF
nr.43982 Caransebeș, nr.cad.43982, în suprafață de 187 mp, proprietatea municipiului Caransebeș.

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

4.-Proiect de hotarare privind  vânzarea prin licitație publică  cu plic închis, a terenului înscris în CF
nr.42556 Caransebeș, nr.cad.42556, în suprafață de 71 mp, proprietatea municipiului Caransebeș.

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

5.-Proiect de hotarare privind  vânzarea prin licitație publică  cu plic închis, a terenului înscris în CF
nr.42107 Caransebeș, nr.cad.42107, în suprafață de 23 mp, proprietatea municipiului Caransebeș.

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

6.-Proiect de hotarare 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.

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

7.-Proiect de hotarare 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.

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

8.-Proiect  de  hotarare  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.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.2



9.-Proiect de hotarare 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.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

10.-Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului
de Iluminat Public Caransebes.

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

     Punctul 11. - Intrebari. Interpelari.

  Punctul 12.- Diverse.

                                         CONTRASEMNEAZA ,
                   PRIMAR                         SECRETARUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI
                                                                                                             CARANSEBES

          Felix-Cosmin Borcean                                                                Ana Bratu


