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R O M Â N I A
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ
Piaţa Revoluţiei nr.1, Cod poştal 325400

Tel. (+40 255) 514885, 514887,  514889;
Fax (+40 255) 515139

Web: www.primaria-caransebes.ro
E-mail: primaria.caransebes@gmail.com

În  conformitate  cu  prevederilor  Legii  nr.  52/2003  privind  transparența  decizională  în
administrația publică,  primaria municipiului Caransebes publică

MINUTA SEDINTEI PUBLICE DIN DATA DE 29.08.2022

    In   data de 29.08.2022, orele 13.00 a fost convoata, conform Dispozitiei primarului
cu nr. 636/29.08.2022,  şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local al municipiului
Caransebeş  care a avut 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.
           În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.
(4) alin. (5), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului general 
al municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei si proiectul 
ordinii de zi a acesteia.
           Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş
prin  mass-media  locală  şi  prin  afişare  la  sediul  Consiliului  Local  al  municipiului
Caransebeş.
        La  şedinţă  participă  primarul  municipiului,  secretarul  general  al  municipiului
Caransebeş, 12 consilieri locali.  De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media
locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.
           Primarului municipiului Caransebeş  propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al municipiului Caransebeş după cum urmează:

Punctul 1.-Alegerea presedintelui de sedinta al  sedintei extraordinare  a Consiliului
Local al municipiului Caransebes, convocata de indata din data de 29.08.2022.

Domnul Dascalu Valentin propune presedinte pentru sedinta extraordinara 
convocata de îndată din  29.08.2022, pe doamna Bistrean Sanda – Ionela.

Se supune la vot propunerea făcută de domnul Dascalu Valentin și se aproba în 
unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 29.08.2022.   
Se supune la vot ordinea de zi  si se aproba  în unaninimitate  de voturi din cei prezenti.

Punctul 3.- Aprobarea procesului-verbal al  şedinţei ordinare  a Consiliului Local al 
municipiului Caransebeş din data de 22.08.2022.

Se supune la vot procesul- verbal si se aproba  cu majoritate de voturi, cu 11 voturi
pentru și 1 abținere din partea domnului Purdescu Alin Sebastian.
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Punctul  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 .   

Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei
prezenti.

Punctul 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”.

Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei
prezenti.

Punctul 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. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 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.         

Domnul  Paica  Simion  propune  ca  membru  ,  pe  domnul  Todorescu  Lazar    si  ca
membru supleant pe domnul Bojin Simion .
Se supune la vot  propunerea domnului Paica Simion si se aproba in unanimitate de voturi
din cei prezenti.  

Se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  cu  propunerea  făcută   si  se  aproba  in
unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul  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.

Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu majoritate  de voturi din cei
prezenti cu 10 voturi pentru și  doua abțineri din partea doamnei Bistrean Sanda -Ionela și
domnului Pasat Aurel.
        Doamna Bistrean Sanda- Ionela  multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi 
declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică si s-a incheiat la ora  13.30, drept 
pentru care s-a încheiat minuta într-un singur exemplar.

Sedinta s-a incheiat la orele 13.30.
  Punctele de lucru înscrise pe ordinea de zi fiind epuizate,  presedintele de sedinta,

declară închise lucrările şedintei ordinare a Consiliului Local . 
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,
              13.09.2022
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