
           ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL 

DISPOZIŢIE
 privind convocarea de indata a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,

in data de 29.08.2022

        Primarul municipiului Caransebeş,
       În temeiul art.133, alin.(2) lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si (5) si art.196, alin.(1), lit.b) 
din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă  de indata şedinţa extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş 
in data de 29.08.2022, ora 13.00 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 opțiunii, 
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.
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Anexa la Dispozitia nr. 403 / 29.08.2022

      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
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