
            ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

                                                                 PROCES VERBAL

           Încheiat astăzi, 12.09.2022, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului
Caransebeş convocata de indata prin Dispoziţia nr. 480/12.09.2022 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 12.09.2022.
           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 13 consilieri locali,  absentand motivat  domnii Stefaroi 
Iulian Vlad, Crăciunescu Emanuela-Iconia, Păsat Aurel, Cristescu Codruța-Corina, Bojin Simion și 
Todorescu Lazăr.

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 13.09.2022

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, 
convocată de indata in data de 12.09.2022.

2.- Aprobarea procesului-verbal al  şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş,covocata de indata in data de 29.08.2022.

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investitia ” 
Asigurare acces prin realizare scara exterioara cu modificare fațadă”, la imobilul situat in strada 
Mihai Viteazu, nr. 44 , municipiul Caransebes, judetul Caras-Severin si a principalilor indicatori 
economici ai investitiei.
                                                           Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                                               Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind  aprobarea proiectului cu titlul  ,,Insule ecologice digitalizate pentru 
gestionarea deșeurilor în municipiul Caransebeș”.

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

5.- Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 83/13.04.2022 privind depunerea 
proiectului ,,Renovare energetica Internat Scolar strada N. Popeea din municipiul Caransebes” și a 



anexei la hotărâre.

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

6.- Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 111/04.05.2022 privind aprobarea 
depunerii proiectului ,, Renovare energetica Gradinita PP4 din municipiul Caransebes, Judetul Caras 
Severin”.\       Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 120/12.05.2022 privind aprobarea 
depunerii proiectului ,, Renovare energetica Liceul Tehnologic Decebal din municipiul Caaransebes, 
Judetul Caras Severin”.

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

8.- Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii DALI si 
a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Revitalizarea si amenajarea spatiilor verzi din 
municipiul Caransebes ,cartier Pipirig -Aleea Luta Iovita , Aleea Sportivilor si Aleea Rapsodiei''.

     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 indată in data de 12.09.2022.   
Se supune la vot ordinea de zi  si se aproba  în unaninimitate  de voturi din cei prezenti.
Punctul 2.- Aprobarea procesului-verbal al  şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş,covocata de indata in data de 29.08.2022..
Se supune la vot procesul- verbal si se aproba cu majoritate de voturi, cu 8 voturi pentru și 5 abțineri
din  partea  domnilor  Curelea  Dragoș-Constantin,  Rafa  Vasile-Iulian,  Ponețchi  Maria,  Dragomir
Cristian-Eugen și Pasere Felician-Ionel
Punctul 3.- Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investitia
”Asigurare acces prin realizare scara exterioara cu modificare  fațadă”, la imobilul situat in strada
Mihai  Viteazu,  nr.  44 ,  municipiul  Caransebes,  judetul  Caras-Severin  si  a  principalilor  indicatori
economici ai investitiei.  
Domnul Curelea Dragoș-Constantin spune ca aici s-a mai votat ceva acum un an de zile și nu mai
reține, întrabă dacă este cineva care să lămurească.
Domnul  Jigoria  Liviu,  Director,  Direcția  Strategii,  Dezvoltare,  Protecția  Mediului  spune  că  acum
votăm indicatorii tehnico-economici, proiectul acum este finalizat.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu majoritate  de voturi, cu 12 voturi pentru și o
abținere din pastea doamnei Bistrean Sanda-Ionela.
Punctul 4.- Proiect de hotarare privind  aprobarea proiectului cu titlul  ,,Insule ecologice digitalizate
pentru gestionarea deșeurilor în municipiul Caransebeș”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul  5.-  Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  HCL  nr.  83/13.04.2022 privind  depunerea
proiectului ,,Renovare energetica  Internat Scolar strada N. Popeea  din municipiul Caransebes” și a
anexei la hotărâre.
Domnul Schinteie Petru întreabă dacă aici se va face și o compartimentare interioară.
Domnul Jigoria Liviu spune că proiectul s-a depus, am primit niște clarificări și trebuie să aducem
niște modificări. Am reintrodus și stațiile de reîncarcare electrică, între timp nu au mai fost bani pentru
stațiile de reîncărcare, iar dacă lăsam suma pe buget, trebuia să le achiziționăm din bugetul local și



atunci  am renunțat  la  stațiile  de  reîncărcaren și  rămânem doar  cu  renovarea  energetică.  În  faza
aceasta nu sunt prevăzute modificări de compartimentare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul  6.-  Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  anexei  la  HCL  nr.  111/04.05.2022  privind
aprobarea depunerii  proiectului  ,,  Renovare energetica  Gradinita  PP4  din municipiul  Caransebes,
Judetul Caras Severin”.\        
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul  7.-  Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  anexei  la  HCL  nr.  120/12.05.2022  privind
aprobarea  depunerii  proiectului  ,,  Renovare  energetica  Liceul  Tehnologic  Decebal  din  municipiul
Caaransebes, Judetul Caras Severin”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 8.- Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Revitalizarea si amenajarea spatiilor verzi
din municipiul Caransebes ,cartier Pipirig -Aleea Luta Iovita , Aleea Sportivilor si Aleea Rapsodiei''.
Domnul Curelea Dragoș-Constantin spune că suma este foarte mare, aproape 2 milioane de lei.
Domnul Primar spune că dacă stai să iei în calcul locul de joacă care se va face acolo este 500.000,
dacă adaugi mobilierul și toate plantele,  toate instalațiile,  aleeile, trotuarele,  parcările, marcajele.
Locul de joacă o să fie tot în aceeași locație, doar că este un alt concept și puțin mai mare.
Domnul Dragomir Cristian-Eugen spune că a vorbit cu dl. Jigoria și o să fie aparate mai serioase, nu
doar plastice și atunci ar fi un pas înainte.
Domnul Primar spune că a contractat aceeași firmă care a făcut și locul de joacă din parcul Tricolor
și este finalizat de vreo 2-3 ani și încă nu s-a defectat nimic, sunt mai scumpe, este adevărăt, față de ce
aduceam noi, făceam câte 5-6 locuri de  joacă cu 200.000 de lei, într-adevăr pare mult, dar este cu
tartan, cu tot ce trebuie și este un cartier întreg acolo.
Domnul Curelea Dragoș-Constantin spune că sunt 3 străzi acolo și ca și suprafață sunt 7.000 de mp în
total.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
        Doamnul Dragoș-Constantin Curelea multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi 
declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică si s-a incheiat la ora  13.30 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

                                                          Isac Floriana


