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MINUTA SEDINTEI PUBLICE DIN DATA DE 05.08.2022

Şedinţa extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebes convocata de
indata din data de 05.08.2022
Încheiată astăzi, 05.08.2022, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
municipiului Caransebeş convocata de indata prin Dispozitia nr. 445/05.08.2022 a
Primarului municipiului Caransebeş prin care se propune ordinea de zi a şedinţei
extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data
de 05.08.2022.
Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 05.08.2022.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unaninimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 2.- Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al
municipiului Caransebeş din data de 27.07.2022.
Se supune la vot procesul- verbal si se aproba cu majoritate de voturi, cu 8 voturi pentru și
4 abțineri din partea domnilor Dragomir Cristian Eugen, Ponetchi Maria, Bistrean Sanda
și Bonci Natalia .
Punctul 3.- Proiect de hotarare privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investitii
Proiect Tip – Construire ,,Bazin de inot didactic și de agrement”, din municipiul
Caransebes, strada Teiusului nr.24A, Judetul Caras-Severin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei
prezenti.
În sala intra doamna Craciunescu Emanuela Iconia.
Punctul 4.- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare al Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei
prezenti.
Punctul 5.- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Intern al Spitalului
Municipal de Urgenta Caransebes.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei
prezenti.
Domnul Dragoș-Constantin Curelea multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă,
apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat
minuta într-un singur exemplar.
Sedinta s-a incheiat la orele 11.25.
Procesul verbal detaliat al sedintei poate fi consultat pe site-ul institutiei
În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, cu modificările si completarile ulterioare, minuta se va publica
la sediul Primăriei municipiului Caransebes şi pe site-ul propriu, sectiunea transparenta
decizionala.
Afisat azi,
08.11.2022
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