ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 26.05.2022, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului
Caransebeş prin Dispoziţia nr. 359/21.04.2022 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se
propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de
26.05.2022.
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 Secretarul General al municipiului Caransebeş, Ana Bratu si sunt prezenti
19 consilieri locali.
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 26.05.2022.
1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din
data de 26.05.2022.
2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului
Caransebeş, convocata de îndată in data de 19.05.2022.
3.- Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 105 din 19.04.2013, cu privire la
actualizarea taxelor pentru inchirierea utilajelor din cadrul Serviciului Public Intretinere și
Reabilitare.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
4.- Proiect de hotarare privind incetarea contractului de administrare nr.1191 din 11.01.2022 avand ca
obiect administrarea de catre SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL, a imobilului Internat situat in
in municipiul Caransebes, strada Tribunalului, nr.4.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
5.- Proiect de hotarare privind aprobarea executarii pe domeniul public, a lucrarii de investiție pentru

obiectivul: ,,Proiectare și execuție lucrări de amenajare a doua platforme subterane de colectare a
deseurilor menajere în municipiul Caransebes-strada Dalmei''.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
6.- Proiect de hotarare privind aprobarea masurilor de eficientizare a inscrierii datelor in Registrul
Agricol, pentru Compartimentul Registru Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
7. - Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea „ Extindere zona locuinte ” amplasat in extravilanul municipiului Caransebes, zona Racovița, f.nr.,
nr.cad. 39850, evidentiat in CF nr 39850 Caransebeș''.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.2
8. - Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea - „ Construire
doua locuinte P+1E și imprejmuire teren” amplasat in extravilanul municipiului Caransebes, str. Balta
Sărată, f.nr.,nr.cad. 41083, evidentiat in CF nr 41083 Caransebeș''.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.2
9. - Prezentarea Raportului de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor in unitatile cu
domeniul de activitate ,,invatamant'' ,la nivelul UAT Caransebes.
Punctul 10. – Întrebări.Interpelari.
Punctul 11.- Diverse.
Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş
din data de 26.05.2022.
Domnul Primar propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a bugetului
centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe
anul 2022.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul I,
pentru anul 2022.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului de autofinantate si
subventii la trimestrul I, pentru anul 2022.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare convocata de
indata in data de 23.05.2022.
Se supune la vot completarile aduse și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.
Se supune la vot ordinea de zi cu completarile aduse 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 19.05.2022.
Se supune la vot procesul- verbal si se aproba in majoritate de voturi din cei prezenti cu 14 voturi
pentru si 5 abtineri din partea domnilor Rafa Vasile Iulia, Paica Simion, Purdescu Alin, Craciunescu
Emanuela si Curelea Dragos.
Punctul .3.- Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 105 din 19.04.2013, cu
privire la actualizarea taxelor pentru inchirierea utilajelor din cadrul Serviciului Public Intretinere și
Reabilitare.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 4. Proiect de hotarare privind incetarea contractului de administrare nr.1191 din 11.01.2022
avand ca obiect administrarea de catre SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL, a imobilului Internat
situat in in municipiul Caransebes, strada Tribunalului, nr.4.
Domnul Paica Simion intraba cine administreaza incontinuare internatul?
Domnul Bogdea Constantin spune ca deocamdata ramane la Primarie, iar dupa vom decide daca il
predam scolii.
Doamna Ponetchi Maria intreaba daca societatea va mai ramane?
Domnul Dascalu Valentin spune ca nu, societatea va fi desfiintata.
Domnul Schinteie Petru intreaba ca daca predam internaul la liceu, nu va mai angaja personal in plus,
preia ce este acum.
Domnul Curelea Dragos intreaba daca la liceu nu va mai acumula datorii?
Domnul Bogdea Constantin spune ca scoala nu este o firma pe profit, firma daca nu produce nu are de
unde sa si acopere finantarea, cheltuiala este tot aia. Peste tot in tara unde au fost infiintate societati,
merge rau, vedem si la Bucuresti ce este.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti cu 17 voturi
pentru si doua abtineri din partea domnilor Bistrean Sanda si Curelea Dragos Constantin.
Punctul 5. Proiect de hotarare privind aprobarea executarii pe domeniul public, a lucrarii de investiție
pentru obiectivul: ,,Proiectare și execuție lucrări de amenajare a doua platforme subterane de
colectare a deseurilor menajere în municipiul Caransebes-strada Dalmei''.
Domnul Purdescu Alin întreabă dacă mai exista și alte platforme subterane, în curs.
Domnul Liviu Jigoria Director Direcția de Strategii și Dezvoltare spune ca nu, doar supraterane vor
mai fi.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 6. Proiect de hotarare privind aprobarea masurilor de eficientizare a inscrierii datelor in
Registrul Agricol, pentru Compartimentul Registru Agricol din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea „ Extindere zona locuinte ” amplasat in extravilanul municipiului Caransebes, zona Racovița, f.nr.,
nr.cad. 39850, evidentiat in CF nr 39850 Caransebeș''.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea „ Construire doua locuinte P+1E și imprejmuire teren” amplasat in extravilanul municipiului
Caransebes, str. Balta Sărată, f.nr. cad. 41083, evidentiat in CF nr 41083 Caransebeș''.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 9. Prezentarea Raportului de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor in unitatile
cu domeniul de activitate ,,invatamant'' ,la nivelul UAT Caransebes.
Punctul 1 peste ordinea de zi . Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului
Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau

partial din venituri proprii pe anul 2022.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 2 peste ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului
local pe trimestrul I, pentru anul 2022.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 3 peste ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului
de autofinantate si subventii la trimestrul I, pentru anul 2022.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 4 peste ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al sedintei
extraordinare convocata de indata in data de 23.05.2022.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti cu 15 voturi
pentru si 4 abtineri din partea domnilor Purdescu Alin, Rafa Vasile, Craciunescu Emanuela si Stefaroi
Iulian..
Punctul 10. - Intrebari. Interpelari.
Punctul 11.- Diverse.
Domnul Manager al Spitalului municipal de Urgenta Cransebes Adrian Dumbrava prezinta situatia
solicitata de domnul consilier Paica Simion.
La cererea consilierilor situatia va fi transmisa pe adresa de mail a fiecarui consilier local, conform
materialului anexat la prezentul proces- verbal.
Doamna Cristescu Codruta - Corina 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, Cristescu Codruta - Corina
CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
CARANSEBES
Ana Bratu
INTOCMIT
Vetuta Dumbrava

