ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 22.08.2022, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului
Caransebeş prin Dispoziţia nr. 459/16.08.2022 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se
propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de
22.08.2022.
În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(1) si art.134, alin.(1), lit.a), alin.(2), convocarea
Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data,
ora, locul desfăşurării şedinţeisi 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,domnul Felix-Cosmin Borcean si Secretarul
General al municipiului Caransebeş, Ana Bratu si sunt prezenti 18 consilieri locali, absentand motivat
domnul Purdescu Alin.
De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.
Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.
Secretarul 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
al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 22.08.2022.
1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data
de 22.08.2022.
2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,
convocata de îndată in data de 05.08.2022.
3.- Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr 98/28.04.2022 conform OG
Nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor
acte normative.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
4.- Proiect de hotarare privind darea în folosință gratuită către Clubul Sportiv Scolar Caransebes a
Stadionului situat in Balta Sarata, str Cernei din C.F. nr. 43328 Caransebes si CF nr. 43327 Caransebeș,
proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul public, pentru desfasurarea de activitati sportive.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
5.- Proiect de hotarare privind darea în folosință gratuită către Spitalul Municipal de Urgenta
Caransebeș, a unor echipamente medicale furnizate prin Proiectul ,,Reablitarea, moderniarea si
dezvoltarea activitatilor de ambulatoriu in specialitatea radiologie, imagistica medicala siTBC din
Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, pentru desfasurarea de activitati medicale.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
6.- Proiect de hotarare privind exprimarea acordului de principiu pentru dezlipirea unei suprafete de
teren de maxim 5000 mp din cele 140 ha din CF nr. 33074 Caransebes , in vederea constituirii unui drept
real de folosinta gratuita in favoarea Asociatiei de Dezvoltare ,,Banatul Alpin Nedeia'' in vederea
implementarii proiectului de dezvoltare a zonei schiabile Nedeia.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
7.- Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unei parcele de terenul
atribuit 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
8- Proiect de hotarare privind organizarea Festivalului ,, Serbarile Cetatii” editia a XVII-a , în Parcul
Teius din municipiul Caransebes , în perioada 15-18 septembrie 2022.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
9.- Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare” al municipiului Caransebeș,
doamnei Călina Lavinia Maria.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.4
10.- Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare” al municipiului Caransebeș
sportivului Armas Dorian.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.4
11.- Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare” al municipiului Caransebeș,
domnului doctor Muntean Eugen – Ovidiu.
Iniţiator: Consilier Local Corduneanu Marian
Prezintă: Comisia de specialitate nr.4
12.- Proiect de hotarare privind modificarea, completarea și actualizarea organigramei si modificarea
statului de personal al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5
Punctul 13. – Întrebări.Interpelari.
Punctul 14.- Diverse.
Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din
data de 27.07.2022.
Domnul Primar propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare:

Proiect de hotarare privind aprobarea valorii actualizate a obiectivului de investitii ,,Consolidare
planseu Colegiul National Traian Doda din municipiul Caransebes (sala limba si literatura romana)”.
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a bugetului
centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul
2022, aprobat prin HCL nr. 159 din 13.07.2022.
Proiect de hotarare privind modificarea repartizarii excedentului aferent bugetul local din anii
precedenti, aprobat prin HCL nr. 160 din 13.07.2022.
Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local la trimestrul II pentru
anul 2022.
Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului institutiilor publice si
activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul II, pentru anul 2022.
Proiect de hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr. 20.580/03.11.2010, incheiat cu SC
VADRIS TRADING CARANSEBES SRL, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre
concesionar.
Se supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectele de hotarare propuse și se aproba in unanimitate
de voturi din cei prezenti.
Se supune la vot ordinea de zi cu completarile aduse și se aproba în unanimitate de voturi din cei
prezenti.
Punctul 2. Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului
Caransebeş, convocata de îndată in data de 05.08.2022.
Domnul Paica Simion precizeaza ca la punctele 4 si 5 din sdinta din data de 05.08.2022, s-a abtinut la
vot.
Se supune la vot procesul- verbal cu modificarea adusa de catre domnul Paica Simion si se aproba in
majoritate de voturi din cei prezenti cu 15 voturi pentru si 3 abtineri din partea domnilor Pasat Aurel,
Todorescu Lazar si Rafa Vasile Iulian.
Punctul .3.-Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr 98/28.04.2022 conform OG
Nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor
acte normative.
Domnul Paica Simion spune ca a citit proiectul de hotarare si a vazut ca indexarea se face cu 5,1%pentru
anul 2023, raportat la anul 2021. De ce nu se face indexarea cu anul 2022, in 2023.
Doamna Daniela Schragner, sef Serviciu Impozite si Taxe, precizeaza ca asa este prevazut in Codul
Fiscal, ne raportam la anul 2021.
Domnul Curelea Dragos spune ca vor creste impozitele atat pentru persoanele fizice , cat si pentru
persoanele juridice. Actuala coalitie de guvernare a spus ca nu o sa mareasca taxele si impozitele, deci eu
si doamna Bistrean Sanda o sa ne abtinem la acest proiect.
Domnul Dascalu Valentin precizeaza ca impozitele si taxele vor fi stabilite anul viitor dupa grila notarilor
publici si se va dubla sau chiar tripla impozitul.
Domnul Schinteie Petru spune ca,nu pentru toate orasele va fi la fel. Cotele sunt prevazute de lege.
Intreaba pe doamna Secretar General, daca cota se mai poate modifica?
Doamna Secretar General raspunde ca nu se pot modifica sub 0,1.
Domnul Schinteie Petru spune ca vor fi diferente intre localitati, calculam dupa grila notariala si vor fi
cazuri in care grila va fi mai mica, la un apartament poate sa fie o diferenta doar de 20, 30 lei.
Domnul Dascalu Valentin spune ca vor fi diferente mari.
Domnul Paica Simion intreaba daca la procent se poate modifica?
Domnul Curelea Dragos spune ca noi avem procentul minim si ca nu se mai poate modifica.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aprobacu majoritate de voturi din cei prezenti cu 16 voturi
pentru si 2 abtineri din partea domnilor Bistrean Sanda Ionela si Curelea Dragos Constantin.
Punctul 4. Proiect de hotarare privind darea în folosință gratuită către Clubul Sportiv Scolar Caransebes
a Stadionului situat in Balta Sarata, str Cernei din C.F. nr. 43328 Caransebes si CF nr. 43327
Caransebeș, proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul public, pentru desfasurarea de activitati
sportive.

Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti, cu 17 voturi
pentru. Domnul Dragomir Cristian Eugen nu voteaza.
Punctul 5. Proiect de hotarare privind darea în folosință gratuită către Spitalul Municipal de Urgenta
Caransebeș, a unor echipamente medicale furnizate prin Proiectul ,,Reablitarea, moderniarea si
dezvoltarea activitatilor de ambulatoriu in specialitatea radiologie, imagistica medicala siTBC din
Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, pentru desfasurarea de activitati medicale.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 6. Proiect de hotarare exprimarea acordului de principiu pentru dezlipirea unei suprafete de
teren de maxim 5000 mp din cele 140 ha din CF nr. 33074 Caransebes , in vederea constituirii unui drept
real de folosinta gratuita in favoarea Asociatiei de Dezvoltare ,,Banatul Alpin Nedeia'' in vederea
implementarii proiectului de dezvoltare a zonei schiabile Nedeia.
Domnul Pasat Aurel spune ca se bucura ca este un interes major pentru munte si dezvoltarea turismului,
dar intreaba ce beneficii au cetatenii, in cazul in care se va vota atribuirea celor 5000 mp in folosinta
gratuita.
Domnul Primar explica ca nu avem nici un beneficiu nici acum, ca avem acest teren. Presedintele Romeo
Dunca ne a trimis mai demult o adresa sa ne inscriem in acesta ascociatie, noi nu am dat curs inscrierii.
Aceasta asociatie s - a constituit cu 3 entitati, si daca vrem putem sa ne inscriem si acum, beneficiile sunt
aceleasi. Eu sunt pentru dezvoltarea turismului si a zonei si de aceea am fost de acord cu acest proiect de
hotarare. Orice proiect de dezvoltare aduce beneficii tuturor comunitatilor din zona, benficiile nu sunt
neaparat directe.
In documentatia trimis de dansii scrie ca in conformitate cu Codul Civil noi putem sa si inchiriem acesta
suprafata, de ce doresc folosinta gratita?
Domnul Isac Marius, Vicepresedinte Consiliul Judetean precizeaza ca s a cerut un acord de principiu
pentru a se identifica suprafata de care are nevoie aceasta asociatie pentru a se demara proiectul.Aceasta
suprafata poate sa fie si mai mica decat de 5000 mp.
Domnul Bortes Nicolae, din cadrul ADI Banatul Montan Nedeia, precizeaza ca se cere un aviz pentru
identificarea terenului, nu stim inca de ce suprafata este nevoie, poate fi chiar si de 100 mp sau mai mult.
Dupa ce identificam terenul vom veni la dumneavoastra pentru a va cere suprafata exacta, sub o forma,
sau alta.Puteti deveni membru, sa veniti si cu finantare, dar noi nu putem accesa fodurile daca nu avem
terenul. Terenul respectiv nu va avea nici o restrictie.
Domnul Pasat Aurel spune ca el este impotriva acestui proiect de hotarare.
Domnul Curelea Dragos spune ca este un acord de principiu pentru aprobarea proiectului iar dupa, cand
vor cere terenul putem sa l dam sub forma de inchiriere, sau gratuit.
Domnul Schinteie Petru precizeaza ca cine acorda terenul, poate sa il si ia inapoi.
Domnul Curelea Dragos spune ca nu voteaza.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aprobacu majoritate de voturi din cei prezenti cu 16 voturi
pentru, un vot impotriva din partea domnului Pasat Aurel, iar domnul Curelea Dragos nu voteaza.
Punctul 7. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unei parcele de
teren, atribuit 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.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 8. Proiect de hotarare privind organizarea Festivalului ,, Serbarile Cetatii” editia a XVII-a , în
Parcul Teius din municipiul Caransebes , în perioada 15-18 septembrie 2022.
Domnul Primar propune un amendament si anume, la art. 2. la activitatea Parcuri de
distractie(agrement) va fi doar o suprafata de 200 mp in loc de 100 mp, la pretul 5000 lei.
Domnul Paica Simion spune ca este prea mult 1000 de euro pentru 3 zile.
Domnul Primar spune ca aceasta suma este pentru parcul de agrement si ca nu este mult pentru ca 3
minute costa 15 lei.
Se supune la vot amendamentul adus si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amedamentul adus si se aproba in unanimitate de voturi din cei

prezenti.
Punctul 9. Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare” al municipiului
Caransebeș, doamnei Călina Lavinia Maria.
Domnul Paica Simion spune ca în ultimul timp avem vreo 9 cetateni de onoare, sa refectam un pic asupra
acordarii acestui titlu.
Domnul Primar spune ca cetatenii de onoare ne reprezintă cu cinste comunitatea noastră, ne reprezintă
orașul și de asta suntem de acord cu aceste titluri.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 10. Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare” al municipiului
Caransebeș sportivului Armas Dorian.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 11. Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare” al municipiului
Caransebeș, domnului doctor Muntean Eugen – Ovidiu.
Domnul Schinteie Petru atrage atenția ca în dispoziție este Muntenu scris.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 12. Proiect de hotarare privind modificarea, completarea și actualizarea organigramei si
modificarea statului de personal al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș.
Domnul Paica Simion întreabă care este diferența dintre vechea și noua organigrama în bani, de ce nu
vrea domnul Dumbrava sa aiba un dialog cu sindicatele,avem o transformare de asistent medical vacant,
tot în post de asistent medical vacant.Avem un post de economist I ,transformat în economist II.Persoana
respectiva are pregătire în așa ceva? Avem aviz de la Ministerul Sănătății ? Mi se pare ca posturile sunt
cu dedicatie. Avem o sesizare de la Sindicatul Solidaritatea ,eu am adus la cunoștința Consiliului Local
despre dosarul cu sporul de 85%. De ce nu le plătiți banii?
Domnul Manager Dumbrava Adrian precizeaza ca diferența dintre organigrama noua și cea veche, sunt
aceste posturi. Titlul de asistent medcal se ia în baza unui concurs, a devenit principal și este altfel
normat. Avem un medic la ATI care termina rezidentiatul și ne da voie legea ca rezidentii în anul 5 sa
profeseze.
Avizul de la Ministerul Sanatatii urmează sa-l obținem după ce se voteaza în Consiliul Local.Posturile nu
sunt făcute pentru cineva anume, se da concurs pe ele.
Referitor la sporuri, s-a făcut contestatie în anulare și așteptam sa vedem.
Dumneavoastră ar trebui sa fiți de partea oricarui manager care aduce economie , nu de partea
sindicatelor care vor numai drepturi.
Domnul Pasat Aurel pecizeaza ca atunci când a venit manager , domnul Dumbrava a făcut o
recomandare, ca , dacă va găsi nereguli de la fostul manager le va prezenta și întreabă dacă s-au găsit
nereguli și cere să se dea exemple.
Domnul manager răspunde ca s-au găsit multe nereguli, de exemplu , pe achizitii , unele sunt pe rol, iar
la unele nu s-a primit nimic.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se respinge cu 9 voturi pentru din partea domnilor Dascalu
Valentin, Schinteie Petru, Bojin Simion, Stefaroi Iulian Vlad, Boncia Natalia, Sabadis Ionel- Adreian,
Cristescu Codruta- Corina, Corduneanu Marian Pasere Felician Ionel si 9 abtineri din partea domnilor
Paica Simion, Rafa Vasile - Iulian, Craciunescu Emanuela- Iconia, Ponetchi Maria, Dragomir CristianEugen, Todorescu Lazar, Pasat Aurel, Bistrean Sanda, Curelea Dragos- Constantin.
Punctul 1 peste ordinea de zi .Proiect de hotarare privind aprobarea valorii actualizate a obiectivului de
investitii ,, Consolidare planseu Colegiul National Traian Doda din municipiul Caransebes (sala limba si
literatura romana)”.
Doamna Cristescu Codruta Corina nu voteaza.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti, cu 17 voturi
pentru.
Punctul 2 peste ordinea de zi. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului
Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial
din venituri proprii pe anul 2022, aprobat prin HCL nr. 159 din 13.07.2022.

Domnul Paica Simion intreaba daca se mai achizioneaza patinoarul si daca este tot la stadion amplasat.
Domnul Primar spune ca nu se mai achizitioneaza, se va inchiria.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 3 peste ordinea de zi. Proiect de hotarare privind modificarea repartizarii excedentului aferent
bugetul local din anii precedenti, aprobat prin HCL nr. 160 din 13.07.2022.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 4 peste ordinea de zi. Proiect de hotarare privind contului de executie al bugetului local la
trimestrul II pentru anul 2022.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 5 peste ordinea de zi. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului
institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul II,
pentru anul 2022.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 6 peste ordinea de zi. Proiect de hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr.
20.580/03.11.2010, incheiat cu SC VADRIS TRADING CARANSEBES SRL, pentru neindeplinirea
obligatiilor contractuale de catre concesionar.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 13. - Intrebari. Interpelari.
Domnul Pasat Aurel spune ca a primit o sesizare de la cetateanul Pop Cosmin Valentin in legatura cu
construirea a 2 stalpi pe strada Puntii.
Domnul Viceprimar precizeaza ca , dupa ce au primit sesizarea s-au deplasat la fata locului, nu au avut
autorizatie si au termen o saptamana sa darame ce au facut.
Primarul spune ca s-a depus un proiect de 1 an si jumatate .Intr un an platim 1 milion pe luna., sunt 12
milioane pe an. Ne am gandit sa schimbabm corpurile in oras pe energie solara si ne costa 2-3 milioane.
Domnul Paca Simion intreaba ce se intampla cu ruinele ?
Domnnul Bogdea Constantin Florin spune ca in 20 august trebuia sa inceapa dasr Cultura nu a trimis un
reprezentant iar firma nu vrea sa inceapa fara reprezentantul C.ulturii.
Domnul Curelea spune ca a primit raportul cu cladirile istorice si multumeste pentru ca s-au intocmit .
Punctul 14 .- Diverse.
Domnul Dragos-Constantin Curelea multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară
închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică si s-a incheiat la ora 15,10 ,drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces- verbal într-un singur exemplar.
PRESEDINTE DE SEDINTA
LS. Consilier, Dragos-Constantin Curelea
CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
CARANSEBES
Ana Bratu
INTOCMIT
Vetuta Dumbrava

