
            ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

                                                                 PROCES VERBAL

           Încheiat astăzi, 07.10.2022, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului
Caransebeş convocata de indata prin Dispoziţia nr.512 /07.10.2022 a Primarului municipiului 
Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
municipiului Caransebeş convocata de indata in data de 07.10.2022.
           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 Caransebes și doamna Ana Bratu  secretarul 
general al municipiului Caransebes si sunt prezenti 14 consilieri locali,  absentand motivat  domnii 
Rafa Vasile – Iulian, Dragomir Cristian -Eugen, Pasat Aurel, Cristescu Codruta -Corina și Stefaroi 
Iulian -Vlad.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-mediei locale.
Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

           Secretarul generalal municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, 
alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,şedinţa Consiliului Local fiind legal 
constituită.

                                                          PROIECTUL ORDINII DE ZI
a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data

de 07.10.2022

1.- Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebers pe o perioada 
de 3 luni. 

2- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, 
convocată de indata in data de 07.10.2022.

3.- Aprobarea procesului-verbal al  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş 
din data de 28.09.2022.

4.-  Proiect de hotarare privind privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetică 
Biblioteca Municipală Mihail Halici din municipiul Caransebeș, judetul Caraș-Severin”, in cadrul 
apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 —
Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: 
Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, din 
Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.).

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



5.-   Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI ,, Renovare 
energetica Biblioteca Municipala Mihail Halici din municipiul Caransebes” și a indicatorilor tehnico 
economici ai investitiei.

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

Punctul 1.- Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebers pe o 
perioada de 3 luni. 
Doamna Ponetchi Maria propune presedinte de sedinta pe 3 luni pe domnul Todorescu Lazar.
Se supune la propunerea făcută si se aproba in 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 07.10.2022.   
Se supune la vot ordinea de zi  si se aproba  în unaninimitate  de voturi din cei prezenti.
Punctul 3.- Aprobarea procesului-verbal al  şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş,covocata de indata in data de 28.09.2022.
Se supune la vot procesul - verbal si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul  4.- Proiect  de  hotarare privind aprobarea  depunerii  proiectului  ”Renovare  energetică
Biblioteca Municipală Mihail  Halici  din municipiul Caransebeș, judetul Caraș-Severin”, in cadrul
apelurilor de proiecte cu titlul  PNRR/2022/C5/2/B.1/1,  componenta 5 — Valul renovării,  axa 2 —
Schema  de  granturi  pentru  eficiență  energetică  și  reziliență  în  clădiri  publice,  operațiunea  B.1:
Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, din
Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.).
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 5.- Proiect de hotarare privind    aprobarea  documentatiei tehnico-economice faza DALI ,,
Renovare  energetica  Biblioteca  Municipala  Mihail  Halici  din  municipiul  Caransebes”  și  a
indicatorilor tehnico economici ai investitiei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
        Domnul Todorescu Lazar multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise 
lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică si s-a incheiat la ora  12.15 drept pentru care s-a încheiat 
prezentul proces- verbal într-un singur exemplar.

                                                    PRESEDINTE DE SEDINTA
                                                  LS. Consilier, Todorescu Lazar

                                                                                             CONTRASEMNEAZA
                                                                        SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
                                                                                               CARANSEBES

                                                                                                  Ana Bratu

                                                           INTOCMIT

                                                     Dumbrava Vetuta 


