
ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 29.08.2022, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş convocata de indata prin Dispoziţia nr. 463/29.08.2022 a Primarului municipiului 
Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
municipiului Caransebeş convocata de indata in data de 29.08.2022.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5), 
convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului general al municipiului 
Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei si proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media 
locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, doamna Ana Bratu secretarul general al 
municipiului Caransebes si sunt prezenti 12 consilieri locali, absentand motivat domnii 
Pasere Felician – Ionel, Rafa Vasile Iulian, Craciunescu Emanuela Iconia, Ponetchi Maria, Dragomir 
Cristian Eugen, Curelea Dragos Constantin, Stefaroi Iulian Vlad

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-mediei locale.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul generalal municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) 
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data
de 29.08.2022

1. Alegerea presedintelui de sedinta al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebes, convocata de indata din data de 29.08.2022.



2.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, 
convocată de indata in data de 29.08.2022.

3.- Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş, din data de 22.08.2022.

4.- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes pe anul 2022 si 
a listei de investitii anexa la bugetul local pe anul 2022 .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii valorii indicatorilor tehnico-economici cu 
aplicarea coeficientilor de ajustare conform OUG nr.64/2022, pentru obiectivul de investitii ,,Infiintare
centru de zi pentru persoanele varstnice in municipiul Caransebes”.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind modificarea art.1 al HCL nr. 176/27.07.2022 cu privire la inscrierea a 
doua suprafete de teren in proprietatea muncipiului Caransebes, domeniul privat.  Iniţiator: Primarul 
municipiului Caransebes                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.-Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului 
Caransebes si a membrului supleant pentru constituirea comisiei de evaluare a probei interviu din 
cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director si director adjunct vacante, din unitatile de 
invatamant din municipiul Caransebes.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes                                             Prezintă: Comisia de 
specialitate nr.4

8.- Proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile cu nr. 23051/108/10.08.2022 formulata
de Romanu Nicolae si Romanu Corina impotriva HCL nr 63/28.03.2019.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

Punctul 1.-Alegerea presedintelui de sedinta al sedintei extraordinare a Consiliului Local 
al municipiului Caransebes, convocata de indata din data de 29.08.2022.



Domnul Dascalu Valentin propune presedinte pentru sedinta din 29.08.2022 pe doamna Bistrean 
Sanda – Ionela.

Se supune la vot propunerea făcută de domnul Dascalu Valentin și se aproba în unanimitate de voturi 
din cei prezenti.

Punctul 2.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş, convocată de indată in data de 29.08.2022.

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unaninimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3.- Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş din data de 22.08.2022.

Se supune la vot procesul- verbal si se aproba cu majoritate de voturi, cu 11 voturi pentru 
și o abținere din partea domnului Purdescu Alin - Sebastian.

Punctul 4.- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes pe 
anul 2022 si a listei de investitii anexa la bugetul local pe anul 2022 .

Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 5.- Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii valorii indicatorilor tehnico-
economici cu aplicarea coeficientilor de ajustare conform OUG nr.64/2022, pentru obiectivul de 
investitii ,,Infiintare centru de zi pentru persoanele varstnice in municipiul Caransebes”.

Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 6.- Proiect de hotarare privind modificarea art.1 al HCL nr. 176/27.07.2022 cu privire la 
inscrierea a doua suprafete de teren in proprietatea muncipiului Caransebes, domeniul privat.

Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 7.- Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului 
Caransebes si a membrului supleant pentru constituirea comisiei de evaluare a probei interviu din 
cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director si director adjunct vacante, din unitatile de 
invatamant din municipiul Caransebes.

Domnul Paica Simion propune ca membru , pe domnul Todorescu Lazar si ca membru supleant pe 
domnul Bojin Simion .

Se supune la vot propunerea domnului Paica Simion si se aproba in unanimitate de voturi din cei 
prezenti.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea adusă si se aproba in unanimitate de voturi din 
cei prezenti.

Punctul 8.- Proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile cu nr. 23051/108/10.08.2022 
formulata de Romanu Nicolae si Romanu Corina impotriva HCL nr 63/28.03.2019.

Domnul Todorescu Lazar solicita o explicatie din partea doamnei Secretar General, referitor la acest 
proiect de hotarare.



Domna Secretar General spune ca in anul 2019 a fost aprobata o dezmembrare a terenului, ulterior 
terenul a fost scos la licitatie si s-a vandut catre o persoana,ca urmare a licitatiei. Este o contestatie a 
vecinului, care este nemultumit ca s-a vandut acest teren. Exista deja litigii pe rol pentru nulitatea 
contractului de vanzare-cumparare doar ca el a mers putin mai departe, la baza contractului si anume 
la dezmembrarea terenului ce face obiectul vanzarii . Analizand din punct de vedere juridic am 
constatat ca plangerea este tardiva , la 3 ani dupa expirarea termenului legal.

Domnul Dascalu Valentin spune ca stie despre ce este vorba ca acum 3 ani a si fost si la fata locului. 
Era un parculet in fata casei, dar vecinul de langa nu a fost anuntat si putea si el sa cumpere, s- a 
trezit inchis in fata casei pana in streasina. Este indreptatit omul sa se judece.

Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti cu 10 voturi
pentru și doua abțineri din partea doamnei Bistrean Sanda -Ionela și domnnului Pasat Aurel.

Doamna Bistrean Sanda Ionela multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise 
lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică si s-a incheiat la ora 13.30 drept pentru care s-a încheiat 
prezentul proces- verbal într-un singur exemplar.

PRESEDINTE DE SEDINTA

LS. Consilier, Bistrean Sanda - Ionela

CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

CARANSEBES

Ana Bratu

INTOCMIT

Vetuta Dumbrava


