
ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 06.12.2022, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş convocata de indata prin Dispoziţia nr.614 /06.12.2022 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 06.12.2022.
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 doamna Ana Bratu secretarul general al municipiului Caransebes si sunt 
prezenti 12 consilieri locali, absentand motivat domnii Curelea Dragos Constantin, Purdescu Alin 
Sebastian, Bistrean Sanda, Craciunescu Emanuela -Iconia, Cristescu Codruta- Corina,Stefaroi Iulian 
Vlad și Rafa Vasile Iulian.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-mediei locale.
Şedinţa este publică şi lucrările se disfavor 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 06.12.2022

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, 
convocată de indata, in data de 06.12.2022.

2.- Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş, din data de 29.12.2022.

3.- Proiect de hotarare privind intentia municipiului Caransebes de a participa la procedura 
de selecție lansată de Consiliul Județean Caras-Severin in vederea constituirii unui consorțiu regional
integrat tehnic si dual in domeniul aviației, finanțat prin PNRR.
 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş, convocată de indata, in data de 06.12.2022.
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 29.11.2022.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.



Punctul 3.- Proiect de hotarare privind intentia municipiului Caransebes de a participa la procedura 
de selecție lansată de Consiliul Județean Caras-Severin in vederea constituirii unui consorțiu regional 
integrat tehnic si dual in domeniul aviației, finanțat prin PNRR.
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 12.10, drept pentru care s-a încheiat 
prezentul proces- verbal într-un singur exemplar.
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