
             ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

       CONSILIUL LOCAL 

                                                                               DISPOZIŢIE

  privind convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de
25.10.2022

        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
25.10.2022 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: 19.10.2022
     Nr.528
            A.B./V.D.
            Exp.3.

                                                                                             



                                                                                                 Anexa la Dispozitia nr.  528/19.10.2022

    PROIECTUL ORDINII DE ZI

   a sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 25.10.2022

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data
de 25.10.2022.

2.-  Aprobarea  procesului-verbal  al  sedintei  extraordinare  a  Consiliului  Local  al  municipiului
Caransebeş, convocata de îndată  in  data de  07.10.2022.

3.- Proiect de hotarare privind  exercitarea  dreptului de uz și de servitute prin parcelele de teren din
CF nr. 45341, CF nr. 42903 și CF nr. 32970 – domeniul privat al municipiului Caransebes, în favoarea
DELGAZ GRID pentru lucrări de inlocuire conducte și branșamente gaze naturale pe străzile Florilor,
Zăvoiului,  Splai Sebeș și  Calea Severinului din  municipiul Caransebeș.

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

4.- Proiect de hotarare privind instituirea unui drept de servitute de trecere cu piciorul și auto pentru
lotul dominant evidentiat in CF nr. 32431 Caransebeș, proprietatea lui Bumbăcila Sabin si  Bumbăcila
Maria , pe lotul aservit evidențiat in CF nr. 45306 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes.

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

5.- Proiect de hotarare 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.

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

6.- Proiect de hotarare privind organizarea   ,,Târgului de Craciun” din municipiul Caransebeș,  în
perioada 24.11. 2022 – 31.12.2022, în Centrul Civic al municipiului Caransebeș.

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

7.- Proiect de hotarare aprobarea structurii Comisiei Sociale pentru analiza și repartizarea locuintelor
destinate inchirierii și a structurii Comisiei sociale de analiza si solutionare a contestațiilor.

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

8. - Proiect de hotarare privind  incheierea Acordului de Parteneriat cu Centrul de Excelentă Județean
Caraș-Severin pentru organizarea și desfășurarea activităților de pregătire și dezvoltare a copiilor și
tinerilor capabili de performanțe înalte.
                     Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1



9.- Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2022-
2023.

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

10.- Proiect de hotarare privind abrogarea HCL nr. 113/19.04.2013 pentru modificarea și completarea 
HCL nr. 91/28.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activitații de 
transport în regim de taxi și de inchiriere pe raza municipiului Caransebeș.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

11.-  Proiect  de  hotarare  pentru aprobarea  Regulamentului  privind  comercializarea  produselor  și
serviciilor de piața pe raza municipiului Caransebes.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

12.-  Proiect  de  hotarare  privind prelungirea  mandatului  administratorului  SC  POL-COM
CARANSEBES SRL  pana la data de 31.12.2022 .   

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

13.- Proiect de hotarare privind  abrogarea  HCL nr. 39 din 08.02.2021 și HCL nr. 234 din 29.12.2020
și numirea noilor administratori ai SC TRANSAL URBIS SRL, pe o perioada de 2 ani.  

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

14.- Proiect de hotarare privind  transformarea funcției publice vacante de consilier juridic, clasa I,
grad profesional debutant  din cadrul Serviciului investiții, achiziții administrativ  în funcția publică de
consilier juridic, clasa I, grad profesional principal.
 

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

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