
            ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

                                                               PROCES VERBAL

        Încheiat astăzi, 27.07.2022, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş prin Dispoziţia nr. 436/21.07.2022 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se 
propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 
27.07.2022.
        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,domnul Felix-Cosmin Borcean si 
Secretarul General al municipiului Caransebeş, Ana Bratu si sunt prezenti 14 consilieri locali, 
absentand motivat Domnii Dragomir Eugen Cristian, Ponetchi Maria,  Bistean Sanda Ionela,               
Boncia Natalia Cosmina si 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 27.07.2022.

1.-  Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din
data de 27.07.2022.

2.-  Aprobarea  procesului-verbal  al  sedintei  extraordinare  a  Consiliului  Local  al  municipiului
Caransebeş, convocata de îndată  in  data de  13.07.2022.

3.-  Proiect  de  hotarare  privind aprobarea  documentației  tehnico-economice  faza  DALI  pentru
investitia  ”Renovare  energetică  Internat  Școlar,  str.  N.  Popeea din  Municipiul  Caransebeș”  si  a
indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii.

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

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economică, faza “SF/DALI”, pentru
investiția  ”Sistem  integrat  de  mobilitate  urbană  durabilă  în  municipiul  Caransebeș-  Amenajarea
pistelor pentru biciclete, modernizarea și optimizarea rețelei de transport în comun și a infrastructurii
conexe”si a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii.

                     Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes



                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.-  Proiect  de  hotarare  privind aprobarea  documentatiei  tehnico-economice,  faza  DALI  pentru
investitia “Renovare energetică Colegiul Național Traian Doda, Corp B -Școala Generală nr. 8 din
Municipiul Caransebeș”si a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii .

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

6.- Proiect de hotarare privind  aprobarea documentatiei tehnico-economică pentru investitia, faza 
DALI ”Renovare energetică Liceul Tehnologic Decebal, Corp B - Școala Generală nr. 2 din Municipiul
Caransebeș”si a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii .

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

7.- Proiect de hotarare privind  predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a 
amplasamentului teren intravilan, categoria de folosință curți construcții, situat în municipiul 
Caransebeș și aflat în proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul public, în suprafață de 7506 
mp „Construire bazin de inot”.

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

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

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

9.- Proiect de hotarare privind exercitarea dreptului de uz și servitute asupra suprafetei de 15 mp din
parcela  nr.cad  41749,  inscrisa  în  CF  41749   Caransebes,  proprietatea  municipiului  Caransebes,
domeniul  public,pentru  ,,Amplasarea  unei  statii  de  reglare  de  sector  pentru  inlocuire  conducte  și
bransamente,  pe  străzile  Subdeal,  Traian  Doda,  General  Trapsa  și  Piața  21  Decembrie  1989,
municipiul Caransebes”.

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

10.- Proiect de hotarare privind  unificarea terenurilor inscrise in CF nr. 44566 Caransebes ,nr.cad
44566 in suprafata de 1270 mp si in CF nr. 44568 Caransebes ,nr cad 44568 in suprafata de 187 mp,
proprietatea municipiului Caransebes ,domeniul privat.

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

11. - Prezentarea raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai prsoanelor cu
handicap grav pe semestrul 1 al anului 2022.

            Punctul 12. – Întrebări.Interpelari.



Punctul 13.- Diverse.

Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş 
din data de 27.07.2022.
Domnul Primar propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare:
     Proiect de hotarare privind aprobarea  documentației tehnico-economice, faza DALI  ”Renovare
energetică Gradinita PP4  din Municipiul Caransebeș,  judetul Caras-Severin ”.
        Proiect de hotarare privind aprobarea  documentației tehnico-economice, faza DALI ”Renovare 
energetică Liceul Tehnologic Decebal din Municipiul Caransebeș,  judetul Caras-Severin ”.
       Proiect de hotarare privind  acceptarea donației terenului  înscris în CF nr.44370 Caransebeș, în 
suprafață de 1760 mp,  aflat in proprietatea domnilor Căpeț Ion si Căpeț Dan, făcută municipiului 
Caransebes, cu destinația drum.
        Proiect de hotarare privind darea în administrare către Liceul Tehnologic Dacia Caransebes,  a  
imobilului   internat situat în municipiul Caransebeș, str.Tribunalului, nr.4, înscris în CF nr.39273 
Caransebeș,  proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul public.
        Proiect de hotarare privind  inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat 
a terenurilor  din CF 32970 Caransebes, nr. cad 32970 Caransebes,   în suprafața de 70 mp si CF 
39480, nr. top 2085/1/8/1/4  in suprafata 270 mp,  situate  în intravilanul municipiului Caransebes.
       Proiect de hotarare privind  aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al 
municipiului Caransebes, a constructiei C1 identificata in CF nr. 45043, nr. cad. 45043, strada 
Teiusului, nr. 24A, in suprafata de 25 mp  si  desfiintarea acesteia pentru demararea investitiei Bazin 
de Inot.
      Proiect de hotărâre privind transformarea functiei publice vacante de consilier, clasa I, grad 
profesional asistent de la Compartimentul Autorizatii Permise Spargeri și disciplina în construcții din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebes în functia publica de 
consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul aceluiasi compartiment.
Se supune la vot  completarea ordinii de zi cu proiectele de hotarare propuse și se aproba in 
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 13.07.2022.
Se supune la vot procesul- verbal si se aproba in majoritate  de voturi din cei prezenti cu 10 voturi 
pentru si 4 abtineri din partea domnilor Stefaroi Iulian-Vlad, Bijin Simion, Corduneanu Marian si 
Pasere Felician -Ionel.
Punctul .3.- Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru
investitia  ”Renovare  energetică  Internat  Școlar,  str.  N.  Popeea din  Municipiul  Caransebeș”  si  a
indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti. 
Punctul 4. Proiect de hotarare privind documentației tehnico-economică, faza “SF/DALI”, pentru 
investiția ”Sistem integrat de mobilitate urbană durabilă în municipiul Caransebeș- Amenajarea 
pistelor pentru biciclete, modernizarea și optimizarea rețelei de transport în comun și a infrastructurii 
conexe”si a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti. 
Punctul 5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza DALI pentru 
investitia “Renovare energetică Colegiul Național Traian Doda, Corp B -Școala Generală nr. 8 din 
Municipiul Caransebeș”si a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii .
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in majoritate de voturi din cei prezenti cu 13 voturi 
pentru si o abtinere din partea doamnei Cristescu Codruta-Corina.
Punctul 6. Proiect de hotarare aprobarea documentatiei tehnico-economică pentru investitia, faza 



DALI ”Renovare energetică Liceul Tehnologic Decebal, Corp B - Școala Generală nr. 2 din Municipiul
Caransebeș”si a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii .
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 7. Proiect de hotarare privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a 
amplasamentului teren intravilan, categoria de folosință curți construcții, situat în municipiul 
Caransebeș și aflat în proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul public, în suprafață de 7506 
mp „Construire bazin de inot”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 8. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenulor 
atribuite in Caransebes, zona Valea Cenchii, ca urmare a nedemararii lucrarilor de construire a 
locuintei si atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren cu destinatia construire locuinte 
pentru tineri, 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 exercitarea dreptului de uz și servitute asupra suprafetei de 15 
mp din parcela nr.cad 41749, inscrisa în CF 41749  Caransebes, proprietatea municipiului 
Caransebes, domeniul public,pentru ,,Amplasarea unei statii de reglare de sector pentru inlocuire 
conducte și bransamente, pe străzile Subdeal, Traian Doda, General Trapsa și Piața 21 Decembrie 
1989, municipiul Caransebes”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti. 
Punctul 10. Proiect de hotarare privind  unificarea terenurilor inscrise in CF nr. 44566 
Caransebes ,nr.cad 44566 in suprafata de 1270 mp si in CF nr. 44568 Caransebes ,nr cad 44568 in 
suprafata de 187 mp, proprietatea municipiului Caransebes ,domeniul privat.
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 aprobarea documentației tehnico-
economice, faza DALI ”Renovare energetică Gradinita PP4  din Municipiul Caransebeș,  judetul 
Caras-Severin ”.
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 hotarare privind aprobarea  documentației tehnico-
economice, faza DALI ”Renovare energetică Liceul Tehnologic Decebal din Municipiul Caransebeș,  
judetul Caras-Severin ”.
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 hotarare privind acceptarea donației terenului  înscris în CF 
nr.44370 Caransebeș, în suprafață de 1760 mp,  aflat in proprietatea domnilor Căpeț Ion si Căpeț 
Dan, făcută municipiului Caransebes, cu destinația drum.
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 hotarare privind darea în administrare către Liceul 
Tehnologic Dacia Caransebes,  a  imobilului   internat situat în municipiul Caransebeș, 
str.Tribunalului, nr.4, înscris în CF nr.39273 Caransebeș,  proprietatea municipiului Caransebeș, 
domeniul public.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in majoritate de voturi  din cei prezenti cu 13 voturi
pentru si o abtinere din partea domnului Curelea Dragos - Constantin.
Punctul 5 peste ordinea de zi. Proiect de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului 
Caransebes, domeniul privat a terenurilor  din CF 32970 Caransebes, nr. cad 32970 Caransebes,   în 
suprafața de 70 mp si CF 39480, nr. top 2085/1/8/1/4  in suprafata 270 mp,  situate  în intravilanul 
municipiului Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 6 peste ordinea de zi. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in 
domeniul privat al municipiului Caransebes, a constructiei C1 identificata in CF nr. 45043, nr. cad. 
45043, strada Teiusului, nr. 24A, in suprafata de 25 mp  si  desfiintarea acesteia pentru demararea 



investitiei Bazin de Inot.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 7 peste ordinea de zi. Proiect de hotarare privind  transformarea functiei publice vacante de 
consilier, clasa I, grad profesional asistent de la Compartimentul Autorizatii Permise Spargeri și 
disciplina în construcții din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebes 
în functia publica de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul aceluiasi compartiment.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 10. - Intrebari. Interpelari.
 Domnul Todorescu Lazar atrage atentia asupra Serviciului Impozite si Taxe si anume spune ca o 
persoana din oras in anul 2021 in luna martie a primit o  porprire de blocare a  conturilor bancare 
deoarece figura din  anul 2011 pana in anul 2021 ca restant, amenzi. Persoana respectiva a plecat din 
tara iar in anul 2021 s- a trezit direct cu poprire pe conturi. Nu a primit nici o somatie de la acest 
serviciu  Ma rugat sa platesc, am platit peste 1700 lei iar in luna iulie 2022 primeste din nou  poprire 
pe cont, fara somatie. A scos certificat fiscal ca nu are datorii in anul 2015 cand a vandut 
proprietatile.
Am fost la Impozite si Taxe, am intrebat ce se intampla dar nimeni nu stia ce sa mi spuna, ca au uitat 
sa bifeze ceva. Ideea  este sa se trimita somatii catre cetateni ca sa stie ca figureaza cu datorii si dupa 
sa se blocheze conturile bancare. 
  Domnul Administrator Public Bogdea Constantin Florin precizeaza ca va merge impreuna cu domnul
Todorescu Lazar sa verifice la Impozite si Taxe.
  Domnul Curelea Dragos Constantin precizeaza ca și dansului I  s a întâmplat așa, deoarece nu exista
o baza intre Serviciul de evidenta a persoanelor și  Impozite și Taxe, cetatentii își schimba domiciliul 
iar somatiile și dacă se trimit se trimit la vechea adresa.
  Domnul Pasat Aurel spune ca face parte din Consiliul de Administratie al Liceului Trandafir Cocarla 
și ca a mai adus în discuție  problema fatadei liceului care este în stare de degradare foarte mare, pica 
bucăți de tencuiala pe trotuar, doamne ferește de altceva mai rău, sa încercam  pana la toamna când 
începe școala sa reparam fatada chiar dacă nu se renoveaza în întregime, dacă nu, sa inchidem 
trotuarul.
Domnul Bogdea Constantin spune ca nu este chiar așa de degradat liceul.
Doamna Cristescu Codruta spune ca liceul este clădire monument istoric și nu se poate interveni așa.
Domnul Curelea Dragos întreabă cum mai stăm cu comisia cladirilor monument istoric?
Domnul Bogdea Constantin spune ca, comisia s-a constituit, am făcut o lista cu toate cladirile 
monument istoric dar va trebui sa stabilim cu un expert gradul de degradare.
Domnul Paica Simion roaga sa I se dea un răspuns domnului Nicorescu pentru ca este vecin cu dansul
și tot ii atrage atenția asupra problemei, cu drumul. Totodata mai spune ca avem un proces pe rol de la
Spital asupra sporului de 85% pentru COVID și ca pe site avem o sentința definitiva, prin care s a 
pierdut acest proces. Nu era mai bine să se fi plătit acest spor la vremea respectiva , ca sa nu paltim 
mai mult acum.
Domnul Manager al Spitalului Municipal de Urgența – Adrian Dumbrava spune ca mai exista o cale 
de atac, nu a primit încă hotararea definitiva, dar nu a vrut sa plătească la toți angajatii acest spor, 
decât la acei oameni care au intrat în contact direct cu pacienți bolnavi de COVID . La vremea 
respectiva erau 3 pacienți de COVID. Avem portari, angajați TESA, sunt mulți bani, vedem ce hotărâre
primim,  ce cale de atac avem. 
Domnul Purdescu Alin spune ca dacă hotărârea este definitiva și fara cale de atac iarăși la noi o să 
vina, sa suportam chetuielile.
Domnul Schinteie Petru precizeaza ca nu înțelege de mila cui plângeți ? Odată va îngrijorați de banii 
spitalului, odată de banii oamenilor. Așteptam sa vedem dacă este gata procesul și ce cale de atac mai 
are spitalul.
Domnul Paica întreabă de ce nu s-au dat banii de la început?



Domnul Dascalu Valentin spune ca s-au făcut economii cu acești bani și dacă nu erau pacienți bolnavi
de ce sa dea banii.
Domnul Manager al Spitalului precizeaza ca nu a vrut sa plătească fiind vorba de alți angajați, care 
nu au intrat în contact cu pacienți COVID, este spor de 85% totuși.
Domnul Primar precizeaza ca o să vina timpul când o să vedeți contarctele incheiate cu CMI 
Marinescu, o să vedem  atunci ce vehementi sunteți.
Domnul Manger Spital spune ca este vorba despre 1 milion de euro și dacă voi mai fi manager la 
vremea respectiva, va promit ca pe cheltiala mea, cei care au semnat contractele, ma voi indrepta 
asupra lor în numele spitalului.
Domnul Curelea Dragos spune ca nu dvs trebuie, ci noi Consiliul Local.
Domnul Manger Spital  spune ca dacă Consiliul Local nu va fi de acord o să fac acest lucru.
Domnul Schinteie Petru  spune ca ne ați făcut curiosi, si întreabă cine a semnat contractul?
Domnul Primar spune ca, domnul Horia Irimia.
Nu este primul proces pe care îl pierdem, considerand ca totdeauna justitia face dreptate intr - un fel 
sau altul, la vremea respectiva dacă ascultam argumentele managerului, egal cine era el, dacă spunea 
ca personalul nu merita acest spor, ii dadeam dreptate managerului, sigur ca cei care sunt în cauza ar 
ficontestat, erau sporuri de 85%, era un pic exagerat, dacă chiar nu aveam în spital pacienți bolnavi.
Domnul Paica Simion spune ca întrebarea dansului era cine plătește acești bani dacă sentința este 
definitiva?
Domnul Primar spune ca sumele le plătește Spitalul și sunt din banii noștri sau bani ce vin de la 
Consiliul Judetean pentru spital.
Domnul Curelea Dragos spune ca pentru a nu fi pierdut acest proces argumentele juridice trebuiau 
mult mai bine argumentate.
Domnul Mager Spital spune ca dacă tocmai s-a deschis discuția, vrea sa prezinte situația spitalului și 
anume: în sold la trezorerie sunt acum  800.000 lei disponibili, datoria spitalului este de 11.478.908 
lei, dacă scădem din sold ajungem la 10 milioane și ceva, în conditiile în care spitalul a avut datorii la 
stat de peste 1 milion de lei. Datoria intr un an și un pic a scăzut cam cu aproape 3 milioane și s-au 
făcut și investitii destule pe care le știți și dumneavoastră și ca mai trebuie sa ținem cont ca au crescut 
toate pretulrile la utilitati.
Domnul Schinteie Petru spune ca investitiile sunt cel mai bun lucru, pe pacient nu îl interesează 
datoria spitalului, îl interesează dacă are medicamente, dacă are medicul lângă el, dacă are cadru 
sanitar, etc.
Domnul Primar anunța ca avem un nou  delegat satesc al satului Jupa,în persoana domnului Bodeanu 
Alin.
Domnul Primar da citire adresei formulata de doamna Timonea Betrice Simona cu nr. 21787/99 din 
26.07.2022, anexata la prezentul proces - verbal. 
Domnul Dascalu Valentin precizeaza ca își menține punctul de vedere în sensul ca și la anul dacă vom 
mai fi aici vom analiza mai bine și rămâne la pararea pe care a spus -o,  vom analiza corect proiectele 
propuse.
Domnul Primar precizeaza  ca doar bugetarea legii 350/2005 se aproba  în consiliul local,  iar 
analizarea  proiectelor este făcută de  către comisia stabilită pe legea 350/2005, nu de către consilierii 
locali.
Domnul Primar da citire raportului nr. 21704/25/07.2022 al  Direcției Strategii Dezvoltare Protecția 
Mediului , anexa la procesul - verbal.
Domnul Primar spune ca valoarea totala a proiectului a crescut cu aproximativ  8.853.856,53 lei de la 
14.779.803,77 lei la 23.633.660,30 lei.
Spitalul Modular costă mai mult ,cheltuielile neeligibile ar trebui suportate de la bugetul local, sunt 
bani la bugetul Primăriei Caransebeș, ideea este dacă  renunțăm la acest  proiect sau dacă îl 
continuam?



Atât eu cât și  viceprimarul  suntem  de parare ca nu ar mai trebui continuat,  degeaba primim de la 
Uniunea Europeană 14 milioane de lei, dacă Primăria mai trebuie să pună aproape 9 milioane. 
Domnul Administartor Public Bogdea Constantin Florin spune ca va  încerca să poarte discuții cu 
consultanții proiectului pentru lucrările neeligibile și poate că suma se mai reduce cu 2,3 milioane de 
lei. Mai mult acest modular care va fi ca o anexă a Spitalului Municipal, construcție nouă, dotată cu 
aparatură nouă va putea fi folosită pentru a muta secția de pneumologie – infecțioase de la Spitalul 
Bora, creându-se astfel condiții deosebit de bune pentru pacienți.
Domnul Manager al Spitalului spune  că orice absorbție a banilor europeni este binevenită, însă nu se 
poate el pronunța pentru că diferența de bani este suportată de la bugetul local, adică din banii 
cetățenilor. Greșeala a fost de la bun început a celor care au gândit aceste spitale modulare, pentru că 
inițial le-au prezentat ca niște construcții provizorii, dintr-un material ușor, care se pot monta și 
demonta în funcție de necesitate pe perioada covid-ului. Pentru că a fost inadvertența aceasta de 
concept de modular/container s-au dat rateuri cu protejarea și funcționalitatea aparaturii medicale, 
astfel că s-a decis ca spitalele modulare să fie construcții cu fundație, pentru care s-a pierdut timp cu 
studiile de fezabilitate, dezmembrare de terenuri, realizare de proiecte și uite așa timpul aceasta a dus 
la pierdere de bani, pentru că între timp a fost explozia prețurilor la materialele de construcții, 
recalcularea întregului proiect a dus ca de la o sumă destul de rezonabilă, cât ar fi trebuit să achite 
Caransebeșul, la dublarea poate chiar triplarea ei.
Domnul Administrator Public Bogdea Constantin spune ca în perioada următoare  se vor purta noi 
discuții cu proiectanții, consultanții și reprezentanți ai Guvernului pentru a vedea dacă suma de 9 
milioane de lei cât ar trebui să participe Caransebeșul, s-ar putea reduce.
Domnul Primar explica că 9 milioane de lei este bugetul SPIR pe un an de zile, câte s-ar putea face cu 
acești bani, iar domnul Viceprimar spune că metrul pătrat de construcție la cheie este 800 de euro în 
prezent, astfel că, dacă Primăria ar avea cei 8,9 milioane de lei ar putea să construiască singură un 
spital modular de 2000 mp, fără dotări.
Punctul 11.- Diverse. 
        Domnul  Dragos-Constantin Curelea 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.
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