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JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 29.11.2022, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş
prin Dispoziţia nr. 602/23.11.2022 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune 
ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 
29.11.2022.
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 16 
consilieri locali, absentant motivat domnul Dragomir Cristian -Eugen, Curelea Dragos -Constantin si 
Pasat Aurel.
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 29.11.2022.

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data
de 29.11.2022.

2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş, convocata de îndată in data de 23.11.2022.

3.- Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL nr. 98/2022 cu privire la stabilirea 
impozitelor pe mijloacele de transport cu o masa totala autorizata mai mare de 12 ton în funcție de 
rata de schimb a monedei euro în vigoare la data de 3 octombrie 2022, publicata în Jurnalul Uniunii 
Europene și la nivelurile minime prevazute în Directiva 1999/16/CE.

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

4.- Proiect de hotarare privind preluarea în domeniul privat al municipiului Caransebes a imobilelor 
situate în intravilanul municipiului Caransebes, identificate prin CF nr. 44840 Caransebes, în 
suprafața de 99 mp și CF nr. 44839 Caransebes, în suprafața de 946 mp.

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



5.- Proiect de hotarare privind inscrierea in domeniul privat al municipiului Caransebes, a unor 
terenuri, în suprafata totala de 8.164 mp
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea documentației pentru ”Actualizarea Programului de 
Imbunatatire a Eficientei Energetice pentru municipiul Caransebeș 2022”.

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

7.- Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor terenuri 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

8. - Proiect de hotarare privind emiterea unui acord de principiu privind utilizarea traseului propus 
de SC TMD FRICTION ROMANIA SRL, pentru amplasarea pe terenul proprietate publica a 
municipiului Carabsebes, nr. cad. 45197, a traseului de cablu de inalta tensiune (110) kW, dintre statia 
Transelectrica Iaz si terenul proprietate a SC TMD FRICTION ROMANIA SRL.

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

9. - Proiect de hotarare privind completarea  H.C.L. nr. 91/28.03.2008 pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și desfășurare a serviciului de transport în regim
de taxi și de închiriere, pe raza municipiul Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

10.- Proiect de hotarare privind aprobarea atestarii persoanelor care au obținut certificate de 
calificare profesională de administratori de condominii.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

11.- Proiect de hotarare privind ajustarea/modificarea tarifului pentru colectarea, transportul și 
depozitarea deseurilor menajere din municipiul Caransebes, conform fisei de fundamentare pentru 
ajustarea tarifului de colectare separata si transport separat al deseurilor reziduale din deseurile 
municipale,



Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

12.- Proiect de hotarare privind transformarea functiei publice vacante de consilier clasa I, grad 
profesional principal de la Compartimentul Relatii cu Publicul Registratura și Arhiva din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebes în functia publica 
de referent clasa III, grad profesional superior în cadrul aceluiasi compartiment.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

13.- Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare” al municipiului 
Caransebeș, domnului Ery Daniel Pervulescu.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

Punctul 14. – Întrebări.Interpelari.
Punctul 15.- Diverse.

Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş 
din data de 29.11.2022.
Domnul Viceprimar propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii avand ca obiect trecerea a doua sectoare de drum din 
DN6 din domeniul public al Statului Roman in domeniul public al Municipiului Caransebes.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului Servicii medicale optime pentru 
ambulatoriul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Planul Național De Redresare Și Reziliență.
3. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 200/30.08.2017 privind aprobarea 
Nomenclatorului stradal al municipiului Caransebes.
4. Proiect de hotarare privind prelungirea mandatului administratorului S.C. POL-COM 
CARANSEBES SRL, in persoana domnului Jurca Ilie, incepand cu data de 01.01.2023 pana in data de 
31.10.2024.
5. Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 195 din 17.11.2020 
privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Caransebes, in Consiliul de 
Administratie al Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes.
Se supun 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 23.11.2022.
Se supune la vot procesul- verbal și se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti și 3 abtineri din 
partea domnilor Schinteie Petru, Purdescu Alin-Sebastian și Rafa Vasile - Iulian .
Punctul .3.-Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL nr. 98/2022 cu privire 
la stabilirea impozitelor pe mijloacele de transport cu o masa totala autorizata mai mare de 12 ton în 
funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare la data de 3 octombrie 2022, publicata în Jurnalul
Uniunii Europene și la nivelurile minime prevazute în Directiva 1999/16/CE.



Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenți.
Punctul 4. Proiect de hotarare preluarea în domeniul privat al municipiului Caransebes a imobilelor 
situate în intravilanul municipiului Caransebes, identificate prin CF nr. 44840 Caransebes, în 
suprafața de 99 mp și CF nr. 44839 Caransebes, în suprafața de 946 mp.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenți.
Punctul 5. Proiect de hotarare privind inscrierea in domeniul privat al municipiului Caransebes, a 
unor terenuri, în suprafata totala de 8.164 mp
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 6. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației pentru ”Actualizarea Programului de 
Imbunatatire a Eficientei Energetice pentru municipiul Caransebeș 2022”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenți.
Punctul 7. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită 
asupra unor terenuri 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 8. Proiect de hotarare privind emiterea unui acord de principiu privind utilizarea traseului 
propus de SC TMD FRICTION ROMANIA SRL, pentru amplasarea pe terenul proprietate publica a 
municipiului Carabsebes, nr. cad. 45197, a traseului de cablu de inalta tensiune (110) kW, dintre statia 
Transelectrica Iaz si terenul proprietate a SC TMD FRICTION ROMANIA SRL.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti cu 15 voturi
pentru iar domnul Purdescu Alin Sebastian nu voteaza.
Punctul 9. Proiect de hotarare privind completarea  H.C.L. nr. 91/28.03.2008 pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și desfășurare a serviciului de transport în regim
de taxi și de închiriere, pe raza municipiul Caransebeș.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 10. Proiect de hotarare privind aprobarea atestarii persoanelor care au obținut certificate de 
calificare profesională de administratori de condominii.
Doamna Bistrean Sanda - Ionela spune ca prin acest proiect se aproba atestarea persoanelor care au 
obținut certificate de atestare profesională.Exista legea 196/2018, ART. 10.
,, (1) Autorităţile administraţiei publice locale organizează în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului un compartiment specializat în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de 
proprietari.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale, prin compartimentele prevăzute la alin. (1), asigură, la 
cerere, informarea asociaţiilor şi proprietarilor din condominii cu privire la cadrul normativ privind 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
(3) Compartimentele prevăzute la alin. (1) informează asociaţiile de proprietari cu privire la 
interdicţiile prevăzute în regulamentul local de urbanism sau în regulamentele de intervenţie aferente 
zonelor de intervenţie prioritară, aplicabile condominiilor, stabilite în cadrul programelor multianuale
destinate creşterii calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, de reabilitare termică şi de reducere a 
riscului seismic al construcţiilor existente, precum şi cu privire la obligativitatea montării contoarelor 
pentru individualizarea consumurilor la nivel de proprietate individuală, conform legislaţiei în 
vigoare.
(4) Compartimentele prevăzute la alin. (1) exercită controlul asupra activităţii financiar-contabile din 
cadrul asociaţiilor de proprietari, din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai 
asociaţiei de proprietari.
(5) La propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de 
proprietari din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, primarul, în baza unei hotărâri a 



consiliului local, atestă persoanele fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de 
condominii.
(6) Atestatul prevăzut la alin. (5) se emite în baza următoarelor documente:
a) certificatul de calificare profesională pentru ocupaţia de administrator de condominii, conform 
prevederilor art. 2 lit. f);
b) cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească 
rămasă definitivă, pentru o infracţiune de natură economico-financiară;
c) cazierul fiscal.”
Noi nu avem compartimente specializate, avem doar comisie, care probabil are atributii pasagere, am 
găsit aceasta lege, uitându -mă peste tabel, dacă va uitați, regăsim undeva la 10 persoane, toți 
funcționari ai primăriei care au făcut curs, nu mă pronunț asupra atestarii , dar nu avem acest 
compartiment infiintat. Știu ca și domnul Dascalu Valentin , a venit cu un amendament referitor la 
acest compartiment.
Dascălu Valentin spune ca a venit cu proiect de hotarare, dar s- au opus, ca nu exista fonduri, 
încălcam legea în continuare pentru ca este încălcată legea, cum se desfășoară aceste examene, acum 
au găsit o metoda, tin un curs, ii scoatem pe banda atestati , ori respectam legea, ori compartimentul 
sa răspundă.
Purdescu Alin Sebastian spune ca, nu noi ii atestam
Bistrean Sanda -Ionela spune ca ar trebui controlați, cine ii controlează, pentru ca aceasta comisie a 
primăriei, nu are atribuții sa-i controleze. Exista o comisie, dar legea spune ca trebuie sa existe un 
compartiment.
Bogdea Constantin Florin spune ca se poate solicita modificarea organigramei cu acel compartiment 
trebuie bugetat pentru la anul , nu putem să-l bugetam în timpul anului așa pur și simplu. Puteți veni 
de la 1 ianuarie cu un proiect de hotărâre ca sa avem și acest compartiment toți sunteți la comisie 
aveți și responsabilitate nu mai aruncați așa pur și simplu gata ai să facem sunteți consilier local 
puteți veni cu o 100 de amendamente la aprobarea bugetului.
Paica Simion spune ca noi trebuie sa votam favorabil sau nefavorabil. Unde au făcut școala? De ce 
mai trebuie sa aprobam noi treaba asta. Cine le a dat atestatele astea.
Doamna Radescu Loredana da citire raportului de specialitate :
,,Atestatul prevăzut la alin. (5) se emite în baza următoarelor documente:
    a) certificatul de calificare profesională pentru ocupaţia de administrator de condominii, conform prevederilor art. 2 lit. f);
    b) cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru 
o infracţiune de natură economico-financiară;
    c) cazierul fiscal”,
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti cu 13 voturi pentru, 1 vot impotiva 
din partea domnului Dascalu Valentin, o abtinere din partea doamnei Bistrean Sanda- Ionela iar domnul Bojin Simion nu 
voteaza..
Punctul 11. Proiect de hotarare privind ajustarea/modificarea tarifului pentru colectarea, 
transportul și depozitarea deseurilor menajere din municipiul Caransebes, conform fisei de 
fundamentare pentru ajustarea tarifului de colectare separata si transport separat al deseurilor 
reziduale din deseurile municipale.
Domnul Rafa Vasile spune că întâi de toate ar trebui să se ştie exact câţi angajaţi pe criterii 
politice sunt la Transal, trebuie sa știm si numărul persoanelor care plătesc serviciul prestat de 
această societate, şi abia după aceea se poate discuta despre majorarea tarifelor şi suma necesară 
pentru redresarea firmei, spunand că grupul PNL este împotriva acestor măriri de tarife.
Doamna Bistrean Sanda Ionela spune că, la fel ca şi în cazul schimbării conducerii Transal, a 
participat, înainte de şedinţă, la o întâlnire „cu uşile închise”, în care, la fel ca şi ceilalţi consilieri, şi-
a spus punctul de vedere. „Eu am încredere în domnul Puşcaş, însă cineva trebuie să răspundă, şi 
cineva trebuie să-şi asume greşelile care au dus la creşterea datoriilor acestei societăţi. Nimeni nu-şi 
asumă această greşeală, din păcate. Aud că unele persoane care au făcut ce au făcut sunt puse pe alte 



posturi. Deci nu pot să girez mai departe dacă nu va ieşi cineva şi le va explica oamenilor, Suntem 
conştienţi că preţul va trebui să urce, pentru că altfel Transalul va dispărea, dar cineva trebuie să le 
spună oamenilor ce s-a greşit şi ce se doreşte în continuare. Din această cauză mă voi abţine, pentru 
că nu este corect faţă de plătitorii din oraş, pentru că ei vor suporta creşterile.

I se da cuvântul domnului Mihai Minea fost administrator SC TRANSAL URBIS SRL carea spune ca, 
consilierii locali sunt total dezinformaţi, stimaţi consilieri, nu ştiu de unde aţi adunat aceste date. Am 
depus azi la Primărie un dosar cu raportul meu de activitate, la care am ataşat toate documentele 
contabile, şi de la ANAF, şi din Transal. Vreau să vă spun că datoria de 5.560.000 de lei, pe care am 
găsit-o la începutul anului, am scăzut-o la 4.900.000 de lei, în situaţia în care în anul 2022 ştiţi bine ce
criză a fost. Dar singurele cifre pe care vreau să vi le spun aici, care sunt înregistrate la ANAF şi care 
dovedesc activitatea unei firme, sunt bilanţul anual şi balanţele lunare. Am preluat, în 2020, 2.058.000 
de lei bilanţ negativ. L-am redus în 2021, iar 2022 probabil îl vom încheia la 950.000 de lei. Dacă o 
reducere a pierderilor cu aproape 55 la sută înseamnă că stăm mai rău, atunci daţi-mi voie să afirm că
până acum v-aţi aflat în eroare. Însă, dincolo de toate greşelile mele, pe care mi le asum, aceste cifre 
sunt foarte clare. Anul acesta am avut un flux de numerar pozitiv. Şi, reţineţi, toate s-au scumpit, unele 
preţuri s-au dublat sau chiar s-au triplat. Am încheiat luna octombrie, în care am predat mandatul, cu 
un minus de 719.000 de lei, din care, dacă scădem aproximativ 400.000, cât reprezintă amortismentul, 
avem o pierdere de 315.000 de lei. Cu alte cuvinte, dacă acum un an se aproba un tarif de 17 lei, care 
era mai aproape de adevăr, eram, poate, pe plus.
Domnul Purdescu Alin Sebastian întreabă câți angajați sunt și cât este salariul?
Domnul Minea Mihai spune ca salariul mediu net la Transal este, cu tot cu sporuri, cu ore 
suplimentare şi cu tichete, de 2.900 de lei iar cand a preluat societatea, erau 110 angajaţi, tot atâţia 
fiind şi în prezent.
Domnul Corduneanu Marian spune ca o firma privat va costa dublu dacă se închide Transalul.
Domnul Pușcaș Sorin spune ca sunt chiar 103 angajați. Majorarea de tarife nu e singura soluţie 
pentru redresarea societăţii, fiind prevăzute şi reduceri de personal şi de ore suplimentare, doar 
această creştere nefiind suficientă. Transalul, care are ca unic acţionar Consiliul Local Caransebeş, 
are la ANAF o datorie de 4.800.000 de lei. Are pus gaj asigurator pe sediu, are pus gaj asigurator pe 
mijloacele de transport în comun, care, dacă nu se achită, se pierd. Deci, noi, ca să mergem pe un tarif
care să zicem că ne ţine pe linia de plutire, putem să mergem şi pe 21 de lei, dar asta înseamnă să nu 
mai achităm rata la ANAF, cea de 80.000 de lei pe lună. La ora actuală, Transal trebuie să meargă cu 
un profit de 80.000 de lei pe lună, dintr-odată, dintr-o firmă pe pierderi. De aceea am venit cu această 
propunere. Sigur, vi se pare foarte spectaculoasă creşterea, dar nu uitaţi că, în urmă cu trei, patru ani, 
administratorul de la acea vreme a cerut o majorare şi n-a obţinut-o. Nu uitaţi că domnul Minea a 
cerut 18 lei şi i-aţi dat 15 lei. Acum vi se pare spectaculoasă creşterea de la 15 la 25 de lei. Dacă o să 
continuăm cu aceste creşteri aşa, ajustate, putem să punem lacătul pe Transal, şi atunci haideţi mai 
bine să-l închidem şi-am terminat. Eu să stau un an şi opt luni director şi să acumulez datorii sau să 
reeşalonez datorii care au fost reeşalonate de la 50.000 de lei pe lună, la 80.000 de lei pe lună, asta n-
o să fac. Eu de aceea am venit aici cu o propunere şi, oricând doriţi, vă prezint actele firmei.
Viceprimarul Felician Pasere spune că, dacă directorul Transal prezintă nişte cifre, ele trebuie privite 
cu încredere, aşa cum a fost şi în cazul lui Mihai Minea iar cifrele astea arată, că dacă facem o 
creştere până la 25 de lei/persoană, am supravieţui, dar nu am face minuni. La nivel mondial există o 
creştere peste tot, şi la motorină, şi la servicii, e normal că şi la noi trebuie să fie o creştere, nu putem 
să mergem tot aşa. Într-adevăr, este o creştere spectaculoasă, eu am fost cel care am propus să ne 
ducem până la 21 de lei, dar, în discuţia de dinainte de şedinţă, am calculat şi, altfel, ar însemna că în 
martie am pune lacătul pe Transal. Din calcule, asta reiese. Am pus şi problema închiderii Transalului,
fiindcă până la urmă trebuie să tăiem de undeva, doar că, dacă vom lua hotărârea asta, urmează să 
vină o firmă privată, care nicidecum nu va veni cu un preţ mai mic decât acela pe care îl vom pune noi,



de 25 de lei. Ne-am interesat şi ar fi undeva la 28-30 de lei. Până la urmă, pe noi ne interesează cât 
plăteşte cetăţeanul. Pot să vă spun că un director de la Transal are salariul unui director din Primăria 
Caransebeş, ceea ce, din punctul eu de vedere, este destul de mare. Nu mă feresc s-o spun, sunt salarii 
foarte mari la Transal, şi sunt multe. Am zis că vom avea o discuţie peste trei, patru luni, să vedem 
dacă, într-adevăr, s-au luat şi celelalte măsuri, printre care şi propunerea pe care am avut-o în şedinţa 
trecută, să verificăm toate asociaţiile de proprietari, să vedem dacă se potriveşte numărul. Sunt 
surprize, ce se poate face, muncă de teren, identificarea celor care nu plătesc si mai este un aspect nici
nu poţi să dai afară pe nimeni, pentru că există un contract cu anumite clauze, trebuie să plăteşti şase 
salarii. Poate nu dai afară acele persoane, dar le dai atribuţii aşa încât să mărim puţin încasările, să 
facă muncă de teren. Până la urmă, ăsta e rolul unui administrator, al unui director, fiindcă de aceea i-
am schimbat, considerăm că aceştia sunt mai buni decât ceilalţi.
Domnul Schinteie Petru spune că, din informaţiile pe care le are, diferenţa de tarif de la 22 la 25 de lei
e reprezentată de necesarul pentru a se plăti reeşalonarea la Finanţe, creşterea datoriei fiind de la 
50.000, la 80.000 de lei pe lună. Fosta conducere a Transal nu a venit pentru mărire de tarif, nu a 
făcut nici alte reforme acolo, nu a găsit nici oameni care produceau gunoi în Caransebeş dar nu-l 
plăteau, ci a reeşalonat datoria către Finanţe şi s-a dus de la o rată de 50.000 de lei, la 80.000 de lei. 
În condiţiile astea, existând şi acea stare de tensiune între cei doi conducători, în care ei se acuzau 
unul pe altul de diverse lucruri, acum se şi dovedeşte că totuşi cineva avea dreptate, deoarece am 
înţeles că aveţi vreo 400 de persoane în plus, ceea ce vorbeam despre asociaţii. Din păcate, la acea 
discuţie din Consiliul local, Transalul a rămas paralizat, adică nu a luat nicio măsură. Eu am 
convocat o şedinţă în luna iulie, le-am trasat nişte sarcini până în octombrie, în octombrie au venit cu 
aceeaşi poveste că se poate, şi n-au făcut nimic. Iar eu am considerat că dânşii nu aveau credibilitate 
să vină în Consiliul local să ceară o majorare. Despre această majorare se vorbeşte din septembrie că 
este necesară. Iar de la 22 de lei până la 25,8 am înţeles că este calculul făcut în aşa fel încât să nu se 
mai evite plata acelei rate către Finanţe. Iar acea datorie reeşalonată vă aparţine, dragi liberali, de 
când aveaţi majoritate în AGA Transal.
Domnul Corduneanu Marian spune ca o firma privata va costa dublu dacă se închide Transalul.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se respinge cu 9 voturi pentru din partea consilierilor 
Schinteie Petru, Dascalu Valentin, Boncia Natalia -Cosmina, Stefaroi Iulian - Vlad , Sabadis Ionel, 
Bojin Simion, Corduneanu Marian, Cristescu Codruta - Corina si Pasere Felician - Ionel si 6 voturi 
impotriva din partea consilierilor Paica Simion , Purdescu Alin -Sebastian, Rafa Vasile- Iulian, 
Ponetchi Maria, Craciunescu Emanuela- Iconia si Todorescu Lazar si o abtinere din partea doamnei 
Bistrean Sanda – Ionela.
Punctul 12. Proiect de hotarare privind transformarea functiei publice vacante de consilier clasa I, 
grad profesional principal de la Compartimentul Relatii cu Publicul Registratura și Arhiva din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebes în functia publica 
de referent clasa III, grad profesional superior în cadrul aceluiasi compartiment.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti .
Punctul 13. Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare” al municipiului 
Caransebeș, domnului Ery Daniel Pervulescu.
Doamna Bistrean Sanda – Ionela spune ca este un băiat cu care o sa se mandrească și orașul, ne 
reprezintă pe plan european, pe cel înalt nivel. Merita acest Titlu de Cetatean de onoare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti .
Punctul 1 peste ordinea de zi .Proiect de hotarare privind aprobarea cererii avand ca obiect trecerea a
doua sectoare de drum din DN6 din domeniul public al Statului Roman in domeniul public al 
Municipiului Caransebes.
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 depunerii proiectului Servicii 
medicale optime pentru ambulatoriul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes în vederea 
finanțării acestuia în cadrul Planul Național De Redresare Și Reziliență.
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 modificarea HCL nr. 200/30.08.2017 
privind aprobarea Nomenclatorului stradal al municipiului Caransebes.
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 prelungirea mandatului administratorului 
S.C. POL-COM CARANSEBES SRL, in persoana domnului Jurca Ilie, incepand cu data de 01.01.2023
pana in data de 31.10.2024.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 5 peste ordinea de zi .Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 195 din 17.11.2020 
privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Caransebes, in Consiliul de 
Administratie al Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes.
Domnul Paica Simion propune pe domnul Todorescu Lazar, membru.
Domnul Viceprimar propune pe doamna Bistrean Sanda -Ionela, membru.
Doamna Bistrean Sanda Ionela nu este de acord cu nominalizarea.
Doamna Pontchi Maria propune pe domnul Paica Simion membru supleant
Se supune la vot propunerea domnului Paica Simion și se aproba in unanimitate de voturi din cei 
prezenti.
Se supune va vot propunerea doamnei Ponetchi Maria și se aproba in unanimitate de voturi din cei 
prezenti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile aduse si se aproba in unanimitate de voturi din 
cei prezenti.
Punctul 14. – Întrebări.Interpelari.
Punctul 15.- Diverse.
Domnul Schinteie Petru atrage atentia ca trecerea de pietoni dintre CEC si Comunitatea de Avere ar 
trebui mutata.
Domnul Viceprimar spune ca se va muta.
Domnul Schinteie Petru spune ca a discutat cu seful Politiei Locale cu privire la elevii care sunt 
primiti si serviti cu bauturi si tigari in localuri.
Doamna Cristescu Codruta Corina spune ca a ridicat această problemă în ultima ședință a 
legislativului si cere o mai mare implicare a autorităților împotriva localurilor care-i servesc pe elevi 
cu alcool și țigări. Doar în apropierea liceului pe care il conduc sunt cel puțin șapte astfel de locații. 
„Poliția Locală, Poliția Națională, nu știu care, să ia măsuri în ceea ce privește agenții economici. 
Școlile nu vor putea face niciodată nimic sau nu vor putea face totul până nu există sancțiuni pentru 
agenții economici. Nu este posibil ca unui copil de 12, 13, 14 ani, cred că se vede diferența între unul 
de 14 ani și unul de 18, să-i dai alcool sau țigări. Toate birturile, barurile, terasele și ce-or mai fi 
deschise, absolut toate. Mergeți, vă rog frumos, între 8 și 9 dimineața, și vedeți cine și ce consumă în 
locațiile respective. Cred că toți directorii de școli îmi dau dreptate, am vorbit și cu poliția, ei au fost 
pe la agenții economici de câteva ori, dar nu știu ce au vorbit cu agenții economici, dacă au rezolvat 
vreo problemă. Nu-i firesc să fie primiți minori în aceste baruri.
Domnul Todorescu Lazar intreaba ce se intampla cu fantanile din Caransebes?
Domnul Viceprimar spune ca s-au luat probe iar in analize reiese ca apa nu ar fi potabila, incercam sa
curatam din nou fantanile sa refacem ananlizele si sa vedem ce face. Aceste fantani sunt la suprafata si
de asta se intampla acest lucru.
Domnul Isac Daniel Alexandru spune ca DSP a impus sa anuntam populatia cu privire la faptul ca apa
nu este potabila. Noi asa am procedat si asteptam sa vedem la urmatoarele probe ce este.



Domnul Todorescu Lazar multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise 
lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică si s-a incheiat la ora 15.45 ,drept pentru care s-a încheiat 
prezentul proces- verbal într-un singur exemplar.
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