
             ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

       CONSILIUL LOCAL 

                                                                      PROIECT DE DISPOZIŢIE

  privind convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de
27.07.2022

        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, cu modificarile si completarile ulterioare,

                                                                       DISPUNE:

   Art.1. - Se convoacă  şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de
27.07.2022 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,  cu modificarile si completarile ulterioare.
           

       
                                                                         CONTRASEMNEAZA, 

                  PRIMAR,              SECRETARUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI 
             CARANSEBEŞ

             

      Felix-Cosmin Borcean                                                                      Ana Bratu

      Caransebes
      Data: 21.07.2022
     Nr.
              A.B./V.D.
     Exp.3.



                                                                                               Anexa la Dispozitia nr.  …....../21.07.2022

    PROIECTUL ORDINII DE ZI
   a sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 27.07.2022

1.-  Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din
data de 27.07.2022.

2.-  Aprobarea  procesului-verbal  al  sedintei  extraordinare  a  Consiliului  Local  al  municipiului
Caransebeş, convocata de îndată  in  data de  13.07.2022.

3.-  Proiect  de  hotarare  privind aprobarea  documentației  tehnico-economice  faza  DALI  pentru
investitia  ”Renovare  energetică  Internat  Școlar,  str.  N.  Popeea din  Municipiul  Caransebeș”  si  a
indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii.

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

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economică, faza “SF/DALI”, pentru
investiția  ”Sistem  integrat  de  mobilitate  urbană  durabilă  în  municipiul  Caransebeș-  Amenajarea
pistelor pentru biciclete, modernizarea și optimizarea rețelei de transport în comun și a infrastructurii
conexe”si a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii.

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

5.-  Proiect  de  hotarare  privind aprobarea  documentatiei  tehnico-economice,  faza  DALI  pentru
investitia “Renovare energetică Colegiul Național Traian Doda, Corp B -Școala Generală nr. 8 din
Municipiul Caransebeș”si a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii .

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

6.- Proiect de hotarare privind  aprobarea documentatiei tehnico-economică pentru investitia, faza 
DALI ”Renovare energetică Liceul Tehnologic Decebal, Corp B - Școala Generală nr. 2 din Municipiul
Caransebeș”si a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii .

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

7.- Proiect de hotarare privind  predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a 
amplasamentului teren intravilan, categoria de folosință curți construcții, situat în municipiul 
Caransebeș și aflat în proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul public, în suprafață de 7506 
mp „Construire bazin de inot”.



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

8.- 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

9.- Proiect de hotarare privind exercitarea dreptului de uz și servitute asupra suprafetei de 15 mp din
parcela  nr.cad  41749,  inscrisa  în  CF  41749   Caransebes,  proprietatea  municipiului  Caransebes,
domeniul  public,pentru  ,,Amplasarea  unei  statii  de  reglare  de  sector  pentru  inlocuire  conducte  și
bransamente,  pe  străzile  Subdeal,  Traian  Doda,  General  Trapsa  și  Piața  21  Decembrie  1989,
municipiul Caransebes” 

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

10.- Proiect de hotarare privind  unificarea terenurilor inscrise in CF nr. 44566 Caransebes ,nr.cad
44566 in suprafata de 1270 mp si in CF nr. 44568 Caransebes ,nr cad 44568 in suprafata de 187 mp,
proprietatea municipiului Caransebes ,domeniul privat.

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

11. - Prezentarea raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai prsoanelor cu
handicap grav pe semestrul 1 al anului 2022.

            Punctul 12. – Întrebări.Interpelari.

Punctul 13.- Diverse.

                                               CONTRASEMNEAZA ,
                   PRIMAR ,                         SECRETARUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI
                                                                                                             CARANSEBES

          Felix-Cosmin Borcean                                                                Ana Bratu

Caransebes
      Data: 21.07.2022
     Nr.
              A.B./V.D.
     Exp.3.




