
             ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

       CONSILIUL LOCAL 

                                                                               DISPOZIŢIE

  privind convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de
31.03.2022

        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
31.03.2022, ora  14.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului
Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, 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 transmit consilierilor locali, conform optiunii,
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: 25.03.2022
     Nr.
              A.B./V.D.
     Exp.3.



                                                                                               Anexa la Dispozitia nr.  …....../25.03.2022

    PROIECTUL ORDINII DE ZI
   a sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 31.03.2022

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din
data de  31.03.2022.

2.-  Aprobarea  procesului-verbal  al  sedintei  extraordinare  a  Consiliului  Local  al  municipiului
Caransebeş, convocata de îndată  in  data de  18.03.2022.

3.-  Proiect  de  hotarare  privind aprobarea  Programului  anual  pentru  acordarea  finantarilor
nerambursabile pe anul 2022

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

4.- Proiect de hotarare privind  privind  dezmembrarea terenului înscris în CF nr.44146 Caransebeș,
nr.cad.44146, în suprafață de 327 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat, în   doua
loturi, în suprafață de 138 mp si 189 mp.

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

5.- Proiect de hotarare privind realizarea lucrarilor de construire ,,Amplasare 2 Parcometre pe strada
Avram Iancu si strada Dîlmei'', în municipiul Caransebes.

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

6.- Proiect de hotarare privind  instituirea  unui drept de servitute de trecere provizorie  cu piciorul și
auto , pe o suprafață de teren cu lățimea de 3 m 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.

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

7.- 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

8.- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind organizarea Targului de Paste, in
perioada 01.04.2022-01.05.2022.



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

9.- Proiect de hotarare privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal - ,, ZONA DEPOZITARE
SERVICE AUTO , PARCARE SI SERVICII COMPLEMENTARE ;SERVICII DE CAZARE SI
AGREMENT'', beneficiari Musteta Ioana si Musteta Pantelemon.

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

10.- Proiect de hotarare privind  modificarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi desfăşurare
a serviciului de transport în regim de taxi şi de închiriere pe raza municipiului Caransebeş
                                                           Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

11.- Proiect de hotarare privind   acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare”  al municipiului
Caransebeș,   doamnei  Iacobescu  Monica,  pentru  implicarea  în  viața  socială,  culturală  și
spirituală a comunității .

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

12.-  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  si  functionare  a
Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebes.

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

13.-  Proiect  de  hotarare  privind  transformarea functiei  contractuale  de  operator  de  sunet  si
lumini  in  functia  contractuala  de  referent  debutant,la  Casa  de  Cutura  ,,George  Suru”
Caransebes .

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

14.-  Prezentarea  raportului  privind  starea  ecoomica,  sociala  si  de  mediu  a  municipiului
Caransebes, in anul 2021

            Punctul 15. – Întrebări.Interpelari.
Punctul 16.- Diverse.

                                           CONTRASEMNEAZA ,
                   PRIMAR                         SECRETARUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI
                                                                                                             CARANSEBES

          Felix-Cosmin Borcean                                                                Ana Bratu

      Caransebes
      Data: 25.03.2022
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