
           ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

                                                     MINUTA
    Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes convocata de indata din  data de

22.12.2021    

        Încheiată astăzi, 22.12.2021, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş 
convocata de indata prin  Dispozitia nr. 876/22.12.2021 a Primarului municipiului Caransebeş prin  care se 
propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata 
din data de 22.12.2021.
Domnul Rafa Vasile Iulian anunta  ca incepand de astazi va fi liderul de  grupal consilierilor  PNL in 
locul domnului Purdescu Alin - Sebastian caruia ii multumeste.
Domnul Viceprimar  spune ca ar trebui mentionat ca sedinta este si cu prezenta online a consilierilor, nu 
doar cu participare fizica.
Doamna Secretar mentioneaza ca dispozitia de convocare a sedintei s-a facut cu 7 zile inainte , pentru 
desfasurarea cu participarea fizică a consilierilor locali. 
Este prevazut in art 137 din Codul Administrativ, ca se consideră prezenţi la şedinţă şi consilierii locali 
care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice, iar voturile acestora sunt inregistrate .
Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare convocata de indata a Consiliului Local al 
municipiului Caransebeş din data de 22.12.2021.
Se supune la vor ordinea de zi și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 2.- Aprobarea procesului – verbal al  şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş, convocata de îndată in data de 16.12.2021.
Se supune la vot procesul – verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti 
Punctul 3.- Proiect de hotarare 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.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba  în unanimitate  de voturi din cei prezenti.
Punctul 4.- Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al SC 
POL-COM CARANSEBES SRL, pe anul 2021.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unaninimitate  de voturi din cei prezenti 
Punctul 5.- Proiect de hotarare privind  modificarea si completarea HCL nr.79/20.04.2021,  cu privire la 
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022.
Domnul Schinteie Petru intreaba dacă este vorba și despre deținuții politici aici?
Domnul Preda Marius spune ca doar pentru revolutionarii, deținuții au alta lege.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unaninimitate  de voturi din cei prezenti 
       Doamna Natalia Boncia  multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările 
şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezenta minută într-un singur exemplar.  
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