
             ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

                                                                   PROCES VERBAL

        Încheiat astăzi, 25.10.2022, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş prin Dispoziţia nr. 528/19.10.2022 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se 
propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 
25.10.2022.
        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 16 consilieri locali, 
absentant motivat doamna Cristescu Codruta Corina, domnul Dragomir Cristian Eugen si Purdescu 
Alin- Sebastian.
            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 25.10.2022.

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data
de 25.10.2022.

2.-  Aprobarea  procesului-verbal  al  sedintei  extraordinare  a  Consiliului  Local  al  municipiului
Caransebeş, convocata de îndată  in  data de  07.10.2022.

3.- Proiect de hotarare privind  exercitarea  dreptului de uz și de servitute prin parcelele de teren din
CF nr. 45341, CF nr. 42903 și CF nr. 32970 – domeniul privat al municipiului Caransebes, în favoarea
DELGAZ GRID pentru lucrări de inlocuire conducte și branșamente gaze naturale pe străzile Florilor,
Zăvoiului,  Splai Sebeș și  Calea Severinului din  municipiul Caransebeș.

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

4.- Proiect de hotarare privind instituirea unui drept de servitute de trecere cu piciorul și auto pentru
lotul dominant evidentiat in CF nr. 32431 Caransebeș, proprietatea lui Bumbăcila Sabin si  Bumbăcila
Maria , pe lotul aservit evidențiat in CF nr. 45306 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes.

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



5.- Proiect de hotarare privind  retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenulor atribuite 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

6.- Proiect de hotarare privind organizarea   ,,Târgului de Craciun” din municipiul Caransebeș,  în
perioada 24.11. 2022 – 31.12.2022, în Centrul Civic al municipiului Caransebeș.

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

7.- Proiect de hotarare privind aprobarea structurii Comisiei Sociale  pentru analiza și repartizarea
locuintelor  destinate  inchirierii  și  a  structurii  Comisiei  sociale de analiza  si  solutionare  a
contestațiilor.

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

8. - Proiect de hotarare privind  incheierea Acordului de Parteneriat cu Centrul de Excelentă Județean
Caraș-Severin pentru organizarea și desfășurarea activităților de pregătire și dezvoltare a copiilor și
tinerilor capabili de performanțe înalte.
                     Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2022-
2023.

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

10.- Proiect de hotarare privind abrogarea HCL nr. 113/19.04.2013 pentru modificarea și completarea 
HCL nr. 91/28.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activitații de 
transport în regim de taxi și de inchiriere pe raza municipiului Caransebeș.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

11.-  Proiect  de  hotarare  pentru aprobarea  Regulamentului  privind  comercializarea  produselor  și
serviciilor de piața pe raza municipiului Caransebes.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

12.-  Proiect  de  hotarare  privind prelungirea  mandatului  administratorului  SC  POL-COM
CARANSEBES SRL  pana la data de 31.12.2022 .   

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes



                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

13.- Proiect de hotarare privind  abrogarea  HCL nr. 39 din 08.02.2021 și HCL nr. 234 din 29.12.2020
și numirea noilor administratori ai SC TRANSAL URBIS SRL, pe o perioada de 2 ani.  

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

14.- Proiect de hotarare privind  transformarea funcției publice vacante de consilier juridic, clasa I,
grad profesional debutant  din cadrul Serviciului investiții, achiziții administrativ  în funcția publică de
consilier juridic, clasa I, grad profesional principal.
 

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

            Punctul 15. – Întrebări.Interpelari.
Punctul 16.- Diverse.

 
Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş 
din data de 25.10.2022.
Domnul Primar propune completarea ordinii de zi cu urmatorul  proiect de hotarare:
Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea   documentației  de  Avizare  a  Lucrărilor  de  Investiții
”Modernizare și extindere trotuare în municipiul Caransebeș” si a  principalilor indicatori tehnico-
economici.
Se supune la vot ordinea de zi cu completarea adusa 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  07.10.2022.
Se supune la vot procesul- verbal cși se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul .3.-Proiect de hotarare privind  exercitarea  dreptului de uz și de servitute prin parcelele de
teren din CF nr. 45341, CF nr. 42903 și CF nr. 32970 – domeniul privat al municipiului Caransebes, în
favoarea DELGAZ GRID pentru lucrări de inlocuire conducte și branșamente gaze naturale pe străzile
Florilor, Zăvoiului,  Splai Sebeș și  Calea Severinului din  municipiul Caransebeș.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenți.
Punctul 4. Proiect de hotarare pentru instituirea unui drept de servitute de trecere cu piciorul și auto 
pentru lotul dominant evidentiat in CF nr. 32431 Caransebeș, proprietatea lui Bumbăcila Sabin si  
Bumbăcila Maria , pe lotul aservit evidențiat in CF nr. 45306 Caransebes, proprietatea municipiului 
Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenți.
Punctul 5. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenulor 
atribuite 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 6.  Proiect de hotarare privind organizarea  ,,Târgului de Craciun” din municipiul 
Caransebeș,  în perioada 24.11. 2022 – 31.12.2022, în Centrul Civic al municipiului Caransebeș.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenți.
Punctul 7. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii Comisiei Sociale pentru analiza și 
repartizarea locuintelor destinate inchirierii și a structurii Comisiei sociale de analiza si solutionare a 



contestațiilor.
Doamna Secretar solicita să se propuna consilierii pentru comisia  analiza și repartizarea locuintelor 
destinate inchirierii.
Doamna Ponetchi Maria propune pe domnul Paica Simion.
Se supune la vot propunerea făcută  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Domnul Stefaroi Iulian-Vlad propune pe domnul Sabadis Ionel -Adreian
Se supune la vot propunerea făcută  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Domnul Primar propune pe domnul Curelea Dragos Constantin 
Se supune la vot propunerea făcută  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Doamna Secretar solicita să se propuna consilierii pentru comisia de  solutionare a contestațiilor.
Domnul Primar propune pe doamna Boncia Natalia-Cosmina
Se supune la vot propunerea făcută  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Domnul Paica Simion propune pe domnul Todorescu Lazar
Se supune la vot propunerea făcută  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Domnul Primar propune pe domnul Bojin Simion
Se supune la vot propunerea făcută  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile votate  si se aproba in unanimitate de voturi din 
cei prezenti.
Punctul 8. Proiect de hotarare privind incheierea Acordului de Parteneriat cu Centrul de Excelentă 
Județean Caraș-Severin pentru organizarea și desfășurarea activităților de pregătire și dezvoltare a 
copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 9. Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 
2022-2023.
Domnul Paica Simion intreba despre ce este vorba?
Domnul Dascalu Valentin spune ca este aprobat in fiecare an acest proiect de organizare a ssezonului 
rece.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti cu 15 voturi
pentru și o abținere din partea domnului Paica Simion.
Punctul 10. Proiect de hotarare privind abrogarea HCL nr. 113/19.04.2013 pentru modificarea și 
completarea HCL nr. 91/28.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a 
activitații de transport în regim de taxi și de inchiriere pe raza municipiului Caransebeș.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 11. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind comercializarea produselor
și serviciilor de piața pe raza municipiului Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 12. Proiect de hotarare privind prelungirea mandatului administratorului SC POL-COM 
CARANSEBES SRL  pana la data de 31.12.2022 .  
Domnul Curelea Dragos Constantin întreba de ce este doar pe 2 luni și totodata spune ca era bine sa fi
avut la mapa un bilant al societății.
Domnul Jurca Ilie, administrator POL COM spune ca în 26 octombrie  expira mandatul  de 
administrator iar pana la sedinta următoare poate prezenta acest raport..
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti  .
Punctul 13. Proiect de hotarare privind abrogarea  HCL nr. 39 din 08.02.2021 și HCL nr. 234 din 
29.12.2020 și numirea noilor administratori ai SC TRANSAL URBIS SRL, pe o perioada de 2 ani.  
Domnul Rafa Vasile - Iulian  spune ca având in vedere ca numirile celor 2 sunt făcute prin doua 
hotarari diferite, așa trebuie sa fie și destituiți.
Domnul Primar spune ca se poate face și în acest mod.
Domnul Primar precizeaza ca  poate sa depuna amendament.



Domnul Pasat Aurel spune ca, având in vedere ca domnul Minea a fost numit tot prin HCL, dacă 
societatea se va alege cu un nou proces, vrem sa știm motivele care au stat la baza deciziei.
Domnul Schinteie Petru mentioneaza ca , chiar dl Pasat le-a dat motivele, când a spus in consiliu, ca 
la TRANSAL, asociatiile nu plătesc corect, era o acuzație, se aduna bani de la mai multe persoane de 
către administratori și se aduc bani mai puțini la Transal și ne am reiterat îngrijorarea vizavi de aceste
societăți. De asemenea își reesalonau datoria, am atras atenția, sa se termine cu cheltuilele mari, din 
punctul  meu de vedere, in ședința AGA din 3 octombrie, au crescut, nu au scăzut, drept urmare s - a 
produs o noua reeasalonare in septembrie, am descoperit angajați plătiți cu ore suplimentare, un șofer 
avea peste 5000 lei, de la o societate unde se reesalonau datoriile către ANAF,  orele suplimentare 
erau 30.000 de lei, în martie si au ajuns la 70.000 de lei, cheltuieli in plus, din proasta gestionare. 
Gunoi se face și duminica, dar le dai liber angajatilor,  îți organizezi activitatea ca sa nu plătești ore 
suplimentare.  
 Și datorită faptului ca exista suspiciuni vizavi de colectarea selectiva, vreau sa spun ca  au făcut o 
treaba excelenta in 2020, când au reușit sa scape orașul de acele tone de gunoi, au ridicat ștacheta 
foarte sus. I- am considerat manageri foarte buni, dar in 2022 ne -am trezit cu suspiciuni destul de 
întemeiate. 
Domnul Pasat Aurel întreabă  daca vina aparține doar celor 2, sau exista și alte compartimente din 
cadrul societății și dacă cei doi au adus prejudicii societății? Considera ca nu ar trebui luate măsuri 
politice. 
Domnul Dascalu Valentin spune ca și domnul Pasat face parte din AGA și ca nu ar trebui să ne intrebe
acest lucru.
Domnul Rafa Vasile-Iulian întreabă ce suma de bani o să primeasca domnul Minea conform 
contractului.
Domnul Primar spune ca nu știe.
Domnul Curelea Dragos Constantin spune ca este sceptic în ceea ce privește redresarea financiară a 
operatorului de salubritate și transport. Datoriile au crescut în ultimii doi ani, aș fi vrut să văd un plan
de redresare. Eu nu văd nicio ieșire. Chiar dacă se mărește prețul la gunoi, nu se salvează. Colegii de 
la PNL au avut pe mână această companie și de acolo a pornit totul. Iar vinovații nu i-am găsit, am 
găsit că a plecat unu cu Iphone-ul.  Se trezesc angajații când ies la pensie ca nu pot iesi ca nu au avut 
contributiile plătite. Ne-am documentat  și am văzut pe internet preturi care sunt mult mai mici decât  
la noi, un exemplu este Fagarasul.
Domnul Primar spune ca la Resita, taxa este 23 de lei și ei sunt mult mai aprope decât noi de Lupac, la
noi este 15 lei, în schimb Anina are operator propriu ca și noi , costul este de 12 lei.
Domnul Curelea Dragos propune domnului primar, retragerea proiectului.
Domnul Primar  spune că o societate care încasează bani din toate unghiurile nu are cum să nu se 
descurce, dacă este gestionată corect. Cel mai tare m-a deranjat că cei doi administratori nu s-au 
înțeles, au apărut bisericuțe, oamenii își luau salariile fără grija zilei de mâine. M-a deranjat prezența 
redusă a domnului Minea la Transal , conducerea demisă nu a inițiat niciun demers pentru a recupera 
prejudiciile produse de fosta conducere, din perioada 2016-2020. Nu știu dacă dl Minea va da în 
judecată, dacă se va îndrepta împotriva Transal, ca să-l despăgubim conform acelui contract preluat și
perpetuat, pentru că nu a fost demis fără motiv. Și aici aș putea aduce un reproș, că actuala conducere 
putea să renunțe la această clauză. Domnul Minea era consilierul meu personal, m-a deranjat că mi-a 
ascuns niște lucruri, probabil că ar fi trebuit să mă anunțe că vreo 500 de oameni nu plătesc gunoiul, 
fiind foști sau actuali angajați, ne-am făcut de rușine aici într-o discuție cu asociațiile de proprietari, 
de la care am și aflat. Ne-am gândit și la o taxa de habitat în impozit, sunt mai multe variante. 
I se da cuvântul domnului Minea Mihai care spune ca accepta  decizia domnului Primar ,  nu mă voi 
îndrepta împotriva Transal vizavi de sume sau altele, ci îmi voi apăra vârsta și  tot ceea ce am făcut în 
această viață.
Mai precizeza ca datoriile la ANAF au scăzut dar au crescut toate celelalte. Am prezentat și o balanța 



și un bilant al societății.
I se da cuvântul domnului Pușcaș Sorin - Ionel care spune  vizavi de ceea ce a spus domnul Curelea, 
ca nu dorește să se creeze panica în rândul angajatilor, ei au contributiile plătite către ANAF, dorr 
societatea nu le are.
Domnul Primar retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi  și spune ca ne vom reintalni cu toții 
pentru discuții și propune ca luni să se reintruneasca  intr - o sedinta de consiliu pentru acest proiect.
Punctul 14. Proiect de hotarare privind  transformarea funcției publice vacante de consilier juridic, 
clasa I, grad profesional debutant  din cadrul Serviciului investiții, achiziții administrativ  în funcția 
publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti  .
Punctul 1 peste ordinea de zi .Proiect de hotarare privind  aprobarea  documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Investiții ”Modernizare și extindere trotuare în municipiul Caransebeș” si a  
principalilor indicatori tehnico-economici.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 15. - Intrebari. Interpelari.
Punctul 16 .- Diverse. 

        Domnul  Todorescu Lazar  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, Lazar Todorescu 

                                                                                             CONTRASEMNEAZA
                                                                        SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
                                                                                               CARANSEBES

                                                                                                   Ana Bratu

                                                          INTOCMIT

                                                     Vetuta Dumbrava


