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JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 25.02.2022, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş prin Dispoziţia nr. 
212 /18.02.2022 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului 
Local al municipiului Caransebeş din data de 25.02.2022.

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, Secretarul General al municipiului Caransebeş, Ana Bratu si sunt 
prezenti 18 consilieri locali, doamna Craciunescu Emanuela Iconia si domnul Purdescu Alin -Sebastian participă online prin 
intermediul platformei ZOOM si absenteaza motivat domnul Rafa Vasile Iulian.

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 25.02.2022.

1. Alegerea presedintelui de sedinta al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş, din data de 25.02.2022.

2..- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din 
data de 25.02.2022.

3.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş, convocata de îndată in data de 18.02.2022.



Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii prin licitație publică cu plic închis, a terenului 
înscris în CF nr.43050 Caransebeș, nr.cadastral 43050, în suprafață de 231 mp, proprietatea 
municipiului Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind rezilierea contractelor de inchiriere incheiate intre Municipiul 
Caransebes, prin Consiliul Local al municipiului Caransebes și doamna Carpaci Marinela, având ca 
obiect inchiriere pajisti apartinand domeniului privat al municipiului Caransebes, pentru 
neindeplinirea de catre chirias a obligatiilor prevazute in contractele de inchiriere.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii in doua loturi a terenului înscris în CF 
nr.44465 Caransebeș, nr.cad.44465, în suprafață de 10.000 mp, proprietatea municipiului 
Caransebeș domeniul public si trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului 
Caransebes al lotului de teren in suprafata de 9676 mp cu destinatia construire cimitir.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului înscris în CF nr.40390 Caransebeș, 
nr.cad.40390, în suprafață de 1.000 mp, proprietatea municipiului 
Caransebeș domeniul privat, în doua loturi.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1



8.- Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui teren atribuit in 
Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri si atribuirea în 
folosinţă gratuită a unor loturi de teren, conform Legii nr.15/2003.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotarare privind aprobarea transferului cu titlu gratuit al autoutilitarei marca Toyota 
Hilux numar de inmatriculare CS 06 JKT din dotarea Serviciului Public de Intretinere si Reabilitare în 
patrimoniul Municipiului Caransebes pentru desfasurarea activitatii Serviciului Voluntar pentru 
Situatii de Urgența.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10.- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de exploatare a parcarilor si zonelor de 
stationare cu plata administrate de Serviciul Public Piata Gugulanilor.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11.- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare a Targului de Primavara in 
perioada 26.02.-08.03 2022. .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

12.- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,, Lotizare si 
extindere zona locuinte", strada Laurentiu Iancu, in intravilanul municipiului Caransebes, nr. 
cad. 36684, evidentiat in CF nr. 36684 Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2



13.- Proiect de hotarare privind numirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului 
Caransebes şi al membrului supleant in Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul 
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

14.- Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.51/25.02.2021 privind 
organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru 
anul școlar 2021-2022, în municipiul Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

15.- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate 
și finantate din bugetul local al municipiului Caransebes pe anul 2022.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

Punctul 16. – Întrebări.Interpelari.

Punctul 17.- Diverse.

Punctul 1. Alegerea presedintelui de sedinta al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş, din data de 25.02.2022.

Domnul Corduneanu Marian propune ca presedinte de sedinta pe domnul Dragomir Cristian-Eugen

Se supune la vot alegerea presedintelui de sedinta in persoana domnului Dragomir Cristian-Eugen si 
se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 25.02.2022.

Domnul Primar propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare:



1.Proiect de hotarare privind desemnarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori
in cadrul comisie de evaluare a performanetelor profesionale individuale ale Secretarului 
General al municipiului Caransebes.
2.Proiect de hotarare privind transformarea unei functii publice de executie vacante de 
consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional asistent, de la Compartimentul achizitii , 
licitatii, verificare plati al Serviciului investitii achizitii, administrativ, monitorizare al Directiei
strategii, dezvoltareprotectia mediului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Caransebes, in functia publica de executie de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional debutant in cadrul aceluisi compartiment.

Se supune la vot ordinea de zi cu completarile aduse și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3. Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata 
de îndată in data de 18.02.2022.

Se supune la vot procesul- verbal si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 4. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii prin licitație publică cu plic închis, a terenului 
înscris în CF nr.43050 Caransebeș, nr.cadastral 43050, în suprafață de 231 mp, proprietatea 
municipiului Caransebeș.

Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 5. Proiect de hotarare privind rezilierea contractelor de inchiriere incheiate intre Municipiul 
Caransebes, prin Consiliul Local al municipiului Caransebes și doamna Carpaci Marinela, având ca 
obiect inchiriere pajisti apartinand domeniului privat al municipiului Caransebes, pentru 
neindeplinirea de catre chirias a obligatiilor prevazute in contractele de inchiriere.

Domnul Curelea Dragos spune ca a văzut ca doamna Carpaci Marinela nu aplatit de 2 ani taxele și 
întreabă cum recuperam sumele.

Domnul Bogdea Constantin Florin răspunde ca exista un proces pe rol pentru recuperarea sumelor.

Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 6. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii in doua loturi a terenului înscris în CF 
nr.44465 Caransebeș, nr.cad.44465, în suprafață de 10.000 mp, proprietatea municipiului 
Caransebeș domeniul public si trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului 
Caransebes al lotului de teren in suprafata de 9676 mp cu destinatia construire cimitir.

Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti, cu 17 voturi si o abtinere din 
partea domnului Pasere Felician-Ionel.

Punctul 7. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului înscris în CF nr.40390 Caransebeș, 
nr.cad.40390, în suprafață de 1.000 mp, proprietatea municipiului 
Caransebeș domeniul privat, în doua loturi.

Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 8. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui teren atribuit in 
Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri si atribuirea în 
folosinţă gratuită a unor loturi de teren, conform Legii nr.15/2003.

Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.



Punctul 9. Proiect de hotarare privind aprobarea transferului cu titlu gratuit al autoutilitarei marca Toyota 
Hilux numar de inmatriculare CS 06 JKT din dotarea Serviciului Public de Intretinere si Reabilitare în 
patrimoniul Municipiului Caransebes pentru desfasurarea activitatii Serviciului Voluntar pentru 
Situatii de Urgența.

Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 10. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de exploatare a parcarilor si zonelor de 
stationare cu plata administrate de Serviciul Public Piata Gugulanilor.

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 de organizare a Targului de Primavara in 
perioada 26.02.-08.03 2022.

Domnul Paica Simion intreaba daca regulamentul este doar pentru casute .

Domnul Primar raspunde ca ,da.

Domnul Dascalu Valentin spune ca a rugat pe doamna Verdes Luminita sa puna o masa pentru cateva 
babute ca sa vanda flori.

Domnul Primar precizeaza ca tot timpul ne comparam cu altii si ca intervine acest ,,doar,, De fiecare 
data am intervenit pentru a nu se vinde papuci, haine si jucarii .Avem casutele ,sunt noi, arata frumos 
si facem o concesie de data asta .

Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,, Lotizare si 
extindere zona locuinte", strada Laurentiu Iancu, in intravilanul municipiului Caransebes, nr. 
cad. 36684, evidentiat in CF nr. 36684 Caransebes.

Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti, cu 17 voturi .Domnul Schinteie 
Petru nu voteaza.

Punctul 13. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului 
Caransebes şi al membrului supleant in Comisia de evaluare a probei de interviu din 
cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director si director adjunct din unitatile de 
invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Caransebes.

Domnul Primar propune pe domnul Bogdea Constantin Florin, ca reprezentant al Consiliului Local ,in
comisia de evaluare.

Domnul Todorescu Lazar propune pe doamna Ponetchi Maria ca membru supleant.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile facute si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 14. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.51/25.02.2021 privind 
organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru 
anul școlar 2021-2022, în municipiul Caransebeș.

Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.



Punctul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate și 
finantate din bugetul local al municipiului Caransebes pe anul 2022.

Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 1 peste ordinea de zi .

Proiect de hotarare privind desemnarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in 
cadrul comisie de evaluare a performanetelor profesionale individuale ale Secretarului General al 
municipiului Caransebes.

Domnul Viceprimar propune pe domnul Corduneanu Marian,care precizeaza ca nu este de acord sa fie
nominalizat.

Domnul Todorescu Lazar propune pe doamna Craciunescu Emanuela Iconia.

Domnul Dascalu Valentin propune pe domnul Sabadis Ionel Adrian.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele doua propuneri , Craciunescu Emanuela Iconia si 
Sabadis Ionel Adreian si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Domnul Primar intreaba daca nu se voteaza secret, fiind vorba de persoane, asa cum a fost si la alegerea presedintelui si 
secretarului comisiilor.

Doamna secretar spune ca domnii consilieri au votat acest proiect, ei si-au manifestat astfel,vointa.

Alegerea presedintilor si secretarilor la comisii s-a facut prin vot deschis.

Punctul 2 peste ordinea de zi .Proiect de hotarare privind transformarea unei functii publice de executie 
vacante de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional asistent, de la Compartimentul 
achizitii , licitatii, verificare plati al Serviciului investitii achizitii, administrativ, monitorizare al 
Directiei strategii, dezvoltare protectia mediului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Caransebes, in functia publica de executie de consilier juridic, clasa I, grad profesional 
debutant in cadrul aceluisi compartiment.

Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 16. - Intrebari. Interpelari.

Punctul 17.- Diverse.

Domnul Curelea Dragos spune ca in contextul actual ,ne-am putea lovi si noi de problema refugiatilor. Ce urmeaza sa facem 
pentru cetatenii ucraineeni?

Domnul Primar spune ca , probabil vor fi organizate centre la nivel national ,iar daca vom primi solicitari ,vedem ce vom face 
atunci.

Domnul Pasat Aurel spune ca vine sezonul bicicletelor si daca putem amplasa niste suporturi.

Domnul Primar spune ca sunt la scoli, la Spital, la Piata.

Domnul Schinteie Petru intreaba care e statutul statuilor montate, daca se pot muta, si se refera la statuia de la Kaufland si la 
cea de la iesirea de pe strada Rapsodiei.

Domnul Primar raspunde ca statuia de pe str.Rapsodiei nu incurca iar cea de la Kaufland se poate muta.

Domnul Dascalu Valentin spune ca la amplasare nu a fost nevoie de nicio hotarare .



Domnul Pasat Aurel, spune ca mai sunt 5-6 statui la Targul de vite, sa le scoatem la lumina.

Domnul Primar spune ca le ducem pe Calea Severinului.

Domnul Stefaroi Vlad solicita amplasarea unei oglinzi la intersectia strazii Plopului cu str.Pipirigul Mare.

Domnul Paica Simion spune ca ,niste cetateni l-au rugat sa solicite amenajarea aleii spre cimitirilor din Pipirig pe partea 
stanga .

Domnul Primar spune ca ,da, chiar trebuie facut.

Domnul Curelea Dragos precizeaza ca la mapa sunt raspunsuri ale Curtii de Conturi pentru SC CAZARE SI SERVICII 
PUBLICE SRL si pentru GUGULANIA LAND SRL,dar lipseste SC TRANSAL, sunt probleme acolo, se acumuleaza pierderi si 
cere sa se faca ceva.

Domnul Pasat Aurel spune ca a solicitat bugetele de venituri si cheltuieli de la societati.

Domnul Bogea Constantin spune ca in aceste societati , Consiliul Local are numiti reprezentanti.

Doamna Verdes Luminita, director la Piata , invita consilierii ca sa vada Centrul de vaccinare.

Domnul Cristian Eugen-Dragomir 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.

PRESEDINTE DE SEDINTA

LS. Consilier,Cristian Eugen-Dragomir

CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

CARANSEBES

Ana Bratu

INTOCMIT

Vetuta Dumbrava


