
PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 04.05.2022, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş convocata de indata prin Dispoziţia nr.344 /04.05.2022 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 04.05.2022.

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, doamna Ana Bratu secretarul general al 
municipiului Caransebes si sunt prezenti 15 consilieri locali, absentand motivat domnii Purdescu Alin-
Sebastian, Curelea Dragos- Constantin, Corduneanu Marian și Pasat Aurel.

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
al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data 
04.05.2022

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, 
convocată de indată in data de 04.05.2022.
2.- Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din
data de 28.04.2022.
3.- Proiect de hotarare privind depunerea proiectului ''Renovare energetică Gradinița PP4 din 
municipiul Caransebeș, județul Caraș-Severin”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul 
PNRR/2022/C5/2/B2, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență 
energetică și reziliență în clădiri publice, împreună cu descrierea sumară a investitiei și a cheltuielilor 
aferente acestuia .
 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind depunerea proiectului“Renovare energetică Biblioteca Municipală 
Mihail Halici din municipiul Caransebeș, judetul Caraș-Severin”, în cadrul apelurilor de proiecte cu 
titlul PNRR/2022/C5/2/B2, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru 
eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, împreună cu descrierea sumară a investitiei și a 
cheltuielilor aferente acestuia .
 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1



5.- Proiect de hotarare privind finantarea nerambursabila de la bugetul local al municipiului Caransebes
a proiectelor declarate câștigătoare la procedurile de selecție organizate în anul 2022.
 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.-- Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii catre titularul contractului de inchiriere,a locuinței 
situate în Caransebeș , str. Colonia Balta Sărată, nr. 14, apartamentul nr.1, înscris în CF 44673-C1-U1 
Caransebeș, a cotelor părți comune si a terenului aferent construcției.
 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii catre titularul contractului de inchiriere ,a locuinței 
situate în Caransebeș , str. Colonia Balta Sărată, nr. 14, apartamentul nr.2, inscris în CF 44673-C1-U2 
Caransebeș, a cotelor părți comune și a terenului aferent construcției.
 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL nr. 214 din 24.06.2014 referitoare 
trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Caransebeș a unor terenuri, în sensul 
identificarii acestora conform inscrierii in Cartea Funciara.
 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea HCL cu nr.149/02.07.2019 si HCL 
nr.245/30.12.2019 precum și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv 
Municipal Caransebeș.
 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
 Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş, convocată de indată in data de 04.05.2022.
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 28.04.2022.
Se supune la vot procesul- verbal si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti,cu 10 voturi 
pentru și 5 abțineri din partea domnilor Craciunescu Emanuela – Iconia, Cristescu Codruta - Corina, 
Todorescu Lazar, Dragomir Cristian - Eugen și Bojin Simion.

Punctul 3.- Proiect de hotarare privind depunerea proiectului ''Renovare energetică Gradinița PP4 din 
municipiul Caransebeș, județul Caraș-Severin”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul 
PNRR/2022/C5/2/B2, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență 
energetică și reziliență în clădiri publice, împreună cu descrierea sumară a investitiei și a cheltuielilor 
aferente acestuia .
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unaninimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 4.- Proiect de hotarare privind depunerea proiectului“Renovare energetică Biblioteca 
Municipală Mihail Halici din municipiul Caransebeș, judetul Caraș-Severin”, în cadrul apelurilor de 
proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B2, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi 



pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, împreună cu descrierea sumară a investitiei și 
a cheltuielilor aferente acestuia .
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unaninimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 5.- Proiect de hotarare privind finantarea nerambursabila de la bugetul local al municipiului 
Caransebes a proiectelor declarate câștigătoare la procedurile de selecție organizate în anul 2022.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti, cu14 
voturi ,,pentru'' și o abținere din partea doamnei Bistrean Sanda Ionela.

Punctul 6.- Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii catre titularul contractului de inchiriere,a 
locuinței situate în Caransebeș , str. Colonia Balta Sărată, nr. 14, apartamentul nr.1, înscris în CF 
44673-C1-U1 Caransebeș, a cotelor părți comune si a terenului aferent construcției .
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unaninimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 7.- Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii catre titularul contractului de inchiriere ,a 
locuinței situate în Caransebeș , str. Colonia Balta Sărată, nr. 14, apartamentul nr.2, inscris în CF 
44673-C1-U2 Caransebeș, a cotelor părți comune și a terenului aferent construcției.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unaninimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 8.- Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL nr. 214 din 24.06.2014 
referitoare trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Caransebeș a unor terenuri, 
în sensul identificarii acestora conform inscrierii in Cartea Funciara.
Doamna Ponetchi întreabă despre ce terenuri este vorba?
Domnul Viceprimar spune ca este vorba despre terenurile care vor fi atribuite crescatorilor de animale. 
Ele au fost trecute din domeniul public în domeniul privat în 2014 dar nu au fost identificate cu datele 
din CF.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unaninimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 9.- Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea HCL cu nr.149/02.07.2019 si HCL 
nr.245/30.12.2019 precum și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv 
Municipal Caransebeș.
Domnul Dragomir Cristian Eugen spune ca la art . 31 alin. 2 este specificat ca'' abaterile de la 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, de la Regulamentul de Ordine Interioară sau de la alte 
reglementări stabilite prin decizii de către conducerea clubului, vor fi analizate de către Șeful 
serviciului CSM Caransebeș care, în funcţie de gravitatea faptelor, poate aplicaurmătoarele sancţiuni: 
avertisment, amendă, suspendarea temporară din activitatea clubului ori excluderea din activitatea 
clubului .Cuantumul amenzilor va fi aprobat de Șeful serviciului CSM Caransebeș pentru fiecare 
sancţiune în parte. '' Precizeaza ca ar trebui să fie numita o comisie, nu sa decida singur, seful 
serviciului.
Domnul Isac Daniel Alexandru șef serviciu CSM, precizeaza ca toate deciziile cu privire la club se vor 
lua în conformitate cu prevederile legale, așa cum este menționat și în hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unaninimitate de voturi din cei prezenti.
Domnul Viceprimar invita consilierii locali în data de 05.05.2022 la ora 12.00 pentru dezbaterea 
publica a Planului Urbanistic General.
Doamna Codruta-Corina Cristescu multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise
lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces- verbal într-un 
singur exemplar.


