
ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 28.09.2022, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş prin Dispoziţia nr. 489/22.09.2022 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se 
propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 
28.09.2022.

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 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 28.09.2022.

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data
de 28.09.2022.

2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş, convocata de îndată in data de 19.09.2022.



3.- Proiect de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat 
a unor terenuri identificate in CF 39049, CF 42863, CF 4872, CF 4871 și CF 45237, situate în 
intravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare a bunurilor 
imobile din domeniul privat al municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de 
teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, 
conform Legii nr.15/2003.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.101 din 25.04.2017 cu privire la facilitatile care se 
acorda personalului voluntar din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 106 din 19.04.2013 privind 
suplimentarea amplasamentelor cu destinatia terase din Centrul Civic al municipiului Caransebes, cu 
un amplasament in suprafata de 76 mp, cu caracter provizoriu, pana la adoptarea Planului Urbanistic 
General.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1



8. - Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Două corpuri de clădiere - 
locuințe P+2E+M, parcaje și imprimeuri teren ”- str. I.C. Brătianu nr. 9, in intravilanul municipiului 
Caransebes, beneficiari Gherga Lucian si sotia Gherga Sofia-Felicia.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

9.- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „ Parcelare și construire 
locuințe individuale”- in extravilanul municipiului Caransebes, prelungirea strazii Dimitrie A. 
Sturza, beneficiari Munteanu Ion și Bijan Florica.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

10.- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Spațiu administrativ cu 
grupuri sanitare, spălătorie auto, parcare și împrejmuire teren” - str. 
Retezat, f.nr, beneficiari Mustetea Ioana și Mustetea Pantelemon.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

11.- Proiect de hotarare aprobarea locurilor de așteptare a taxiurilor de pe raza municipiului 
Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

12.- Proiect de hotarare privind desemnearea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului 
Caransebes în Consiliile de Administratie ale Unitatilor de învățământ de pe raza municipiului 
Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

Punctul 13. – Întrebări.Interpelari.

Punctul 14.- Diverse.

Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş 
din data de 28.09.2022.

http://f.nr/


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

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.

Proiect de hotarare privind darea în administrare către Directia de Asistenta Sociala 
Caransebes, serviciu public cu personalitate juridica, a imobilului -Cantina de ajutor social, situat 
în municipiul Caransebeș, str.Tribunalului, nr.2.

Proiect de hotarare privind organizarea festivalului ,,TOAMNA LA GUGULANI ”– ediția a XII-a in 
Piața Gugulanilor din municipiul Caransebeș.

Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat al municipiului Caransebeș în domeniul 
public a terenului evidentiat in CF nr. 44209 Caransebeș, în suprafață de 2847mp, cu destinația drum.

Proiect de hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr. 12667/15.05.2020, incheiat cu 
SC GASPAR ADENICO SRL

Proiect de hotarare privind afilierea municipiului Caransebeș in calitate de membru cu drepturi 
depline al Bursei Romane de Mărfuri.

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 19.09.2022..

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

Punctul .3.-Proiect de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul 
privat a unor terenuri identificate in CF 39049, CF 42863, CF 4872, CF 4871 și CF 45237, situate în 
intravilanul municipiului Caransebes.

Domnul Paica Simion întrabă cine identifică terenurile astea cu o suprafață așa mică, de 50 mp, la ce 
le folosește.

Doamna Ana Bratu spune că este vorba de o sentință judecătorească, la legile propietății și este vroba 
de curțile oamenilor, au căștigat procesul și oamenii își primesc dreptul prevăzut de legea 231/2018.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenți.

Punctul 4. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare a 
bunurilor imobile din domeniul privat al municipiului Caransebes.

Domnul Paica Simion spune că a văzut garanția este între 3 și 10% din prețul de vânzare. Garanția 
această, câștigă, nu câștigă o primește înapoi, este și mare, ântre 3 și 10%, el participă cu taxa de 
participare care este fixă.

https://www.google.com/maps/search/municipiul+Caransebe%C8%99,+str.Tribunalului,+nr.2?entry=gmail&source=g


Domnul Viceprimar spune că este ca la orice licitație.

Domnul Primar spune că este conform legii, nu le-am inventat noi

Domnul Paica Simion spune că de ce nu se poate stabili la 5%, cum a fost stabilită marja aceasta între
3 și 10%.

Domnul Primar spune că se poate pune un amendament, sa veniți cu îmbunătățiri și după se votează în
consiliu local.

Domnul Paica Simion spune că tot ce este de vânzare ar dori sa fie postat și pe Facebook, deoarece se 
uită mai multă lume, decât pe site-ul primăriei unde nu se uită atâta lume.

Domnul Primar spune că cine este interesat să cumpere ceva se uită pe site, caută oficial, vin la 
primărie, întreabă, iar cine nu este interesat nu se uită nici pe Facebook și nici pe site.

Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenți.

Punctul 5. Proiect de hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de 
teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, 
conform Legii nr.15/2003.

Domnul Păsat Aurel spune că a mai adresat această întrebare și revin cu ea, eu consider ca înainte ca 
aceste loturi să fie atribuite, pentru case, pentru tineri, cred ca ar trebui să venim cu o infrastructură, 
cu ceva, nu construim exact ca la sat. Oamenii se confruntă după ce își fac locuința cu toate 
problemele lumești, inundații, lipsă de trotuare, nu gaz, nu curent, nu canalizare, nimic, cred că ar 
trebui să facem un efort, ca atunci când aprobăm PUZ, să venim în sprijinul dezvoltatorilor și al 
cetățenilor care locuiesc sau care doresc să locuiască și sa își construiască o locuință, cu 
infrastructura.

Domnul Primar spune că tocmai asta au făcut, am introdus gazul în Valea Cenchii, în totalitate, 
inclusiv și zona aceasta pentru tineret. Vine gazul, curent este, apa trebuie să o aducă Aqua Caraș. Nu 
aveam altă zona de unde se poate atribui teren, decât acolo, în zona aia nu ține doar de noi, nu este 
apă și canal, va fi și apă și canal, vine gazul, ce era să facem.

Domnul Păsat Aurel spune că este de acord , doar că vă aduc la cunoștință că lucrurile acestea sunt 
probleme cu care se confruntă cetățenii, lipsă trotuarelor.

Domnul Primar spune că ei știu foarte bine, atunci când cineva vine și depune o cerere pentru o astfel 
de locuință acolo, este conștient unde se duce, la fel cum sunt conștienți și cei care și-au cumpărat 
teren în zona Racovița, când l-au cumpărat la un preț mic, de 20 de Euro și acum este de 50 de Euro, 
deci dacă erau utilități, sunteți convinși că și prețul era altul, sau dacă erau drumuri, utilități, se 
schimbă socoteală.

Domnul Curelea Dragos spune că aceeași problemă a ridicat-o încă de la început, erau prea multe pe 
ordinea de zi, aproape în fiecare ședință aveam, ori luam terenuri, ori le dădeam la altcineva.

Domnul Primar spune că dacă nu fac nimic, l-i se iau înapoi și vin alții din urmă

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



Punctul 6. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.101 din 25.04.2017 cu privire la facilitatile
care se acorda personalului voluntar din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența 
Caransebes.

Domnul Paica Simion spune Dl. Primar ce organigramă au aici, câți sunt în acest serviciu.

Domnul Primar spune că se află în sală șeful serviciului, îl pueți întreba pe el.

Domnul Erick Schragner Șef SVSU spune că în această structură activează 17 persoane, trei 
remunerate şi 14 voluntari, respectiv şase la echipa de căutare, deblocare, salvare şi evacuare, cinci la
cea de stingere a incendiilor şi incendiilor de vegetaţie, şi trei la echipa de prevenire. Totul este perfect
legal, conform HG 1579/2005 şi OMAI 75/2019, ambele acte normative privind statutul sau 
încadrarea personalului voluntar din Serviciile pentru Situaţii de Urgenţă.

Domnul Erick Schragner mai adăugat că, doar anul acesta, SVSU Caransebeş a intervenit la şapte 
incendii de vegetaţie, iar, estimativ, cheltuielile cu plata voluntarilor se vor ridica la 3.000 de lei pe an.

Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aprobacu majoritate de voturi din cei prezenti cu 16 voturi 
pentru, un vot impotriva din partea domnului Pasat Aurel, iar domnul Curelea Dragos nu voteaza.

Punctul 7. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 106 din 19.04.2013 privind 
suplimentarea amplasamentelor cu destinatia terase din Centrul Civic al municipiului Caransebes, cu 
un amplasament in suprafata de 76 mp, cu caracter provizoriu, pana la adoptarea Planului Urbanistic 
General.

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 - „Două corpuri de 
clădiere - locuințe P+2E+M, parcaje și imprimeuri teren ”- str. I.C. Brătianu nr. 9, in intravilanul 
municipiului Caransebes, beneficiari Gherga Lucian si sotia Gherga Sofia-Felicia.

Domnul Curelea Dragos spune ca la comisie nu a semnat avizul pentru rgimul de înălțime pentru zona 
Racovitei este prea mare. Am înțeles ca deja sunt clădiri cu același regim de înălțime în zona.

Domnul Schinteiei Petru spune ca sunt blocuri peste linie.

Domnul Curelea Dragos spune ca în viitorul apropiat o să fie în toată zona blocuri.

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

Punctul 9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „ Parcelare și 
construire locuințe individuale”- in extravilanul municipiului Caransebes, prelungirea strazii Dimitrie 
A. Sturza, beneficiari Munteanu Ion și Bijan Florica.

Domnul Schinteie Petru precizeaza se abține, ca este o chestiune de incompatibilitate, prin biroul de 
notariat a făcut o procura la cineva care a depus o cerere și sa nu fie probleme se recuză.

Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti cu 18 voturi
pentru. Domnul Schinteie Petru nu voteaza.



Punctul 10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Spațiu administrativ 
cu grupuri sanitare, spălătorie auto, parcare și împrejmuire teren” - str. 
Retezat, f.nr, beneficiari Musteta Ioana și Musteta Pantelemon.

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

Punctul 11. Proiect de hotarare privind aprobarea locurilor de așteptare a taxiurilor de pe raza 
municipiului Caransebeș.

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

Punctul 12. Proiect de hotarare privind desemnearea reprezentantilor Consiliului Local al 
municipiului Caransebes în Consiliile de Administratie ale Unitatilor de învățământ de pe raza 
municipiului Caransebes.

Doamna Cristescu Codruta Corina dorește ca persoanele numite în Consiliile de Administratie când 
sunt convocate să fie prezente la ședințe. Propune inlocuirea domnul Stefaroi Iulian-Vlad cu domnul 
Sabadis Ionel Adreian

Domnul Rafa Vasile Iulian dorește sa renunte la Liceul Tehnologic Dacia,urman sa fie înlocuit cu 
domnul Dragomir Cristian Eugen.

Se supune la vot propunerea doamnei Cristescu Codruta Corina și se aproba în unanimitate de voturi 
din cei prezenti.

Se supune la vot propunerea domnului Rafa Vasile – Iulian și se aproba în unanimitate de voturi din 
cei prezenti.

Se supune la vot reconfirmarea membrilor în consiliile de administratie numiti la celelalte unități de 
învățământ și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti .

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile aduse și se aproba în unanimitate de voturi din 
cei prezenti .

Punctul 1 peste ordinea de zi .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.

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 darea în administrare către Directia de 
Asistenta Sociala Caransebes, serviciu public cu personalitate juridica, a imobilului -Cantina de 
ajutor social, situat în municipiul Caransebeș, str.Tribunalului, nr.2.

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 organizarea festivalului ,,TOAMNA LA 
GUGULANI ”– ediția a XII-a in Piața Gugulanilor din municipiul Caransebeș.

Domnul Curelea Dragos Constantin spune ca a depus un amendament și anume

http://f.nr/


,, La art.2. din prezentul proiect de hotarare, la amplasamentele destinate organizarii festivalului si 
taxele aferente - Comerț cu amănuntul (micii comercianți și meșteșugari) propun introducerea unei 
categorii:

- Aplasament pana in 4 mp - 15 lei/mp /Toata durata festivalului

Propune totodata fractionarea taxei pe zile de festival”.

Doamna Verdes Luminița spune ca la 15 lei metrul pătrat se poate închiria teren pentru un stand de 
maxim 4 metri pătrați de către micii producători, dar nu pe strada Avram Iancu ci în piața.

Pentru micii producători sunt oferite mese separat, conform Regulamentului Pieței Gugulanilor, ceea 
ce s-a supus aprobării este regulamentul strict al festivalului ,,Toamna la Gugulani'' , însă orice 
propunere este binevenită.

Pe strada Avram Iancu avem solicitarile agentilor economici care vin cu corturile pe suprafete mai 
mari.

Domnul Primar spune ca amendamentul propus nu este rău.

Domnul Dascalu Valentin spune ca trebuie incurajati și micii producători.

Se supune la vot amendamentul adus și se aproba cu majoritate de voturi cu 15 voturi pentru și 4 
abtineri din partea domnilor Dascalu Valentin ,Schinteie Petru, Stefaroi Iulian Vlad și Boncia Natalia.

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

Punctul 4 peste ordinea de zi. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat al municipiului
Caransebeș în domeniul public a terenului evidentiat in CF nr. 44209 Caransebeș, în 
suprafață de 2847mp, cu destinația drum.

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 rezilierea contractului de concesiune 
nr. 12667/15.05.2020, incheiat cu SC GASPAR ADENICO SRL.

Domnul Curelea Dragos spune ca are o completare și anume am concesionat în luna mai 2020 acest 
teren și în octombrie au venit cu o cerere ca doresc rezilierea contractului și ne trezim abia în 2022 
rezilierea contractului. Doi ani de zile a durat ca o cerere depusa de o societate comerciala sa ajungă 
pe ordinea de zi.

Domnul Primar spune ca a fost o neînțelegere acolo, societatea a făcut o cerere pentru concesionare a 
unui teren la centura pentru realizarea unei investitii, a venit pandemia, a depus o cerere de reziliere, 
problema a fost ca pe perioada cât I a fost atribuita acea suprafața ar fi trebuit sa plătească o 
redeventa și aici a fost conflictul pentru ca noi nu puteam sa reziliem contractul fără acea plata.

Domnul Curelea Dragos întreabă daca plătit pana la urma?

Domnul Purdescu Alin întreabă dacă s-a luat în calcul pe buget, la venituri.

Domnul Preda Marius director economic, spune ca se evidentiaza pe buget în funcție de incasari.



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 afilierea municipiului Caransebeș in 
calitate de membru cu drepturi depline al Bursei Romane de Mărfuri.

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

Punctul 13. - Intrebari. Interpelari.

Domnul Todorescu Lazar întreba dacă mai sunt elevi în internatul de pe strada Tribunalului.

Domnul Primar spune ca nu , va trebui reabilitat și după va putea fi dat.

Domnul Bogdea Constantin spune ca internatul va trebui sa -si facă o situație de lucrari cu apa, canal 
și eventula și noi ca Primărie sa i ajutam cu niște bani pentru rebilitare. Școala nu are banii necesari.

Domnul Paica Simion intreba ce este cu programul Rabla Local.

Domnul Primar spune ca încă nu am primit exact procedura , nu avem un buget, așteptam sa vedem ce
modificari mai aduc cei de la minister.

Domnul Paica Simion întreba dacă avem padoc?

Domnul Isac Daniel director SPIR spune ca noi adunam câinii și vine o firma sa- i ia.

Domnul Paica Simion solicita domnului Primar sa prezinte pe domnul director al Casei de Cultura, ca 
dansul nu -l cunoaște și totodata specifica ca ieri s -a dat sentința cu Spitalul în care ii obliga sa 
plătească sporul de 85% pentru covid și ca nu era mai bine să fie atunci plătit, și solicita prezentarea 
auditul intern al SPIR.

Domnul Primar spune ca așa a considerat managerul Spitalului de cuviință și ca va plăti acum, atunci 
a decis sa nu platesca personalul care nu a avut contact direct cu pacienți covid.

Domnul Bogdea Constantin spune ca aceste sporuri în perioada de pandemie s-au acordat conform 
legii, doar celor care lucrau în momentul respectiv, alții au lucrat și alții au stat acasă, spitalul a fost 
declarat covid și de asta s a întâmplat sa trebuiască să fie plătiți toți.

Domnul Paica Simion dorește o situație de la SPIR si de la SC TRANSAL URBIS SRL.

Domnul Isac Daniel director SPIR, spune ca ii invita pe toți consilierii să vină oricând la sediu sa 
intrebe orice și chiar să vină și cu propuneri la ce realizam.

Domnul Dragomir Cristian -Eugen are 3 rugaminti: sa asfaltam aleea din fata restaurantului 
Gugulanu, câinii de dimensiuni mari, chiar dacă sunt acompaniati de stăpâni sa poarte botnita și sa 
solicitam stadionul Victoria din fata Unității Militare.

Domnul Primar spune ca stadionul este al Consiliului Judetean.

Domnul Schinteie Petru spune ca stadionul este în subordinea MAI și ca exista o procedura prin care 
Consiliul Local se poate adresa prin Prefectura către MAI. In momentul de fata ministerul nu folosește
acest teren.

Domnul Pasat Aurel aduce în discuție problema de pe strada Puntii.



Domnul Viceprimar spune ca este în curs de rezolvare.

Domnul Curelea Dragos spune ca la mapa avem cel doua cereri ale domnului Nicorescu Dan, cu nr. 
24530/8 din 31.08.2022 si nr. 25515/09.09.2022.

Domnul Primar precizeaza ca va fi efectuat schimbul de teren cu doamna Cornea.

Domnul Schinetie Petru spune ca este un PUZ acolo să fie comprimat.

Domnul Pasat Aurel spune ca este nemultumit de răspunsurile primite la cererile cetatenilor și 
mulțumeste domnului Primar ca a vorbit despre dansul ca tinichigiu si a înțeles ca au crescut numărul 
de elevii de la Trandafir Cocarla care se inscriu la cursurile de tinichigerie.

Domnul Primar spune ca este o meserie onorabila.

Domnul Pasat Aurel mulțumeste și precizeaza ca este cetetean de onoare al municipiului Caransebes 
din 2009, luptător cu rol determinant în legea 341, Caransebesul este al doilea oraș care a ripostat 
împotriva regimului comunist are aici o parte din colegii revolutionari , vis a vis de problema asta are 
o cerere a domnului Mateescu Pompiliu care a fost adresata în 15 04.2021 și a primit un răspuns de la 
Primăria municipiului Caransebes și anume: Ca urmare a sedintei comisiei municipale Caransebes 
pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor din data de 22.02.2021 va aducem
la cunoștința ca cererea dvs a fost respinsa și nu indeplineste conditiile prevazute de Legea 
nr.341/2004 art.5, alin.1, lit n”.

Fac o mica paranteza la diploma de cetetean de onoare ca sa înțelegeți sitmati colegi, cum Statul ne 
respecta. Am primit aceasta diploma inmanata de fostul primar domnul Ion Marcel Vela și aici am un 
citat din Nicolae Iorga și suna cam așa;, Nu numai ca eroismul nu se poate porunci , dar e cu 
neputința sa-l rasplatesti ”.

La răspunsul cererii domnului Pompiliu la semnături avem secretar general, consilier juridic și 
departament Registru agricol, doamna secretar ne poate da un răspuns.

Doamna Secretar General spune ca nu știe exact care este motivul respingerii, dar dosarul a fost 
analizat de Comisia de fond funciar, care a discutat sute de dosare depuse și ca răspunsul este 
comunicat in 2021.

Domnul Primar spune ca nu este o problemă de matematica și ca domnul a primit un răspuns în baza 
unor legi, nu cred ca toți cei 4 sau 5 care și au pus semnatura acolo au făcut un complot împotriva 
domnului Mateescu, pentru ca toate cererile s-au discutat în comisie, a fost o comisie în care au votat.

Domnul Pasat spune ca au votat în necunosterea legii.

Domnul Primar spune ca nu crede așa ceva.

Domnul Pasat Aurel precizeaza ca va depune o cerere în numele asociatiei și trebuie sa mi răspundeți 
cu toate persoanele care au avut un rol determinanta conform legii 341.

Domnul Primar întreabă care este motivul pentru care a fost respinsa cererea domnului Mateescu, ce 
spune art.5.?

Domnul Pasat Aurel spune ca nu se incadreaza, asta este motivul.



Domnul Primar spune ca exista o motivatie la dosar ca nu s a dat așa un răspuns pur și simplu.

Domnul Pasat Aurel spune ca în cazul dansului vis a vis de cei 550 mp de loc de casa i s-au atribuit de
o comisie a municipiului Caransebes, Consiliul Local i a vândut acea suprafața de teren.

Domnul Primar întreabă când a fost asta, când s-a vândut parcela, ca nu este de acum aceasta 
problema.

Domnul Pasat Aurele mulțumește pentru tot și se retrage, dar a vrut sa scoată în evidenta, ca se dau 
răspunsuri eronate către cetateni, și tot comisia asta care da răspunsuri eronate, mi - a vândut terenul.

Domnul Primar întreabă când, sa nu rămână lumea cu impresia ca acum, în ce an.

Domnul Pasat Aurel spune ca nu erati dvs Primar.

Domnul Primar spune ca aceeași administratie care va făcut cetetean de onoare vi a vândut și terenul.

I se sda cuvântul doamnei Humita Nina administrator la SC NINA NEMITEL SRL care dorește un 
ajutor pentru perioada de pandemie, esalonarea taxelor restante aferente autorizatiilor taxi pe care le 
deține și prelungirea celor expirate. Mai precizeaza ca nu folosește mașinile care au autorizatile 
expirate în activitatea de taximetrie.

Domnul Primar precizeaza ca știe despre ce este vorba și va fi sprijinita conform legii.

Se da cuvântul domnului Bischof Nicolae care întreabă cum se stabilesc impozitele pe construcții?

Locuieste în zona 0 ca și Primaria, undeva în afara localitatii, la fostul complex de vaci și impozit 
plăteste pe zona 0, întrebarea este care sunt criteriile? A doua problema este ieșirea de la dansul din 
curte, iese direct în centura, este unica intrare, același primar a preluat centura în birou pe vremea 
aia, nicidecum pe teren , domnul Bishof scoate pietre și se întâmpla accidente pe porțiunea mea , 
trebuie o porțiune asfaltata spre intrarea lui.

Domnul Curelea Dragos -Constantin spune ca cenntura aparține drumurilor naționale.

Domnul Primar spune ca, în momentul în care s-a realizat centura, toate drumurile din interiorul 
orașului au fost preluate de Primărie dar centura este a drumurilor naționale, nu aparține de 
Primărie.

Domnul Bischof Nicolae spune ca a depus o cerere acum o luna și jumtate și dacă se apropie termenul 
sa primesca un răspuns. Am primit în 3 zile o amenda de 1000 lei de pentru un cotet de gaini. Un 
tovarăș face lucrări pe drumul public și primește felicitări.

Domnul Schinteie Petru aduce în discuţie un subiect sensibil și anume accesul Poliţiei Locale în 
unităţile de învăţământ de pe raza municipiului, în timpul pauzelor, având în vedere ultimele 
întâmplări legate de descoperirea unor reţele de traficanţi de droguri la Domaşnea şi Oţelu Roşu. Toţi 
spun că vârsta de la care începe consumul de droguri nu mai este de liceu, ci de gimnaziu. Vizavi de 
această chestiune, ca membru în autoritatea locală, mă simt măcar puţin responsabil referitor la 
această problemă.

Doamna Cristescu Codruta Corina spune că, la Colegiul Naţional „Traian Doda”, conducerea a ajuns
deja la o înţelegere cu Poliţia Municipiului Caransebeş, în sensul că, în fiecare săptămână, poliţiştii 



vin la şcoală, intră din clasă în clasă şi fac anumite verificări.I-a rugat să facă lucrurile astea, nu 
neapărat din cauza drogurilor, a pornit de la ideea de chiul, de fumat şi aşa mai departe. Anul acesta, 
cu toate înjurăturile pe care mi le-am atras, sper să reglementăm problema plecatului din şcoală. Noi 
avem în regulamentul de ordine interioară prevăzute nişte amenzi pentru copii, vreau să şi măresc 
amenzile, dar la noi Poliţia naţională vine săptămânal. Oricum, o dată pe lună ei au obligaţia să vină 
şi să constate neregulile, dacă există. O dată pe lună mie mi se pare foarte puţin, şi de aceea am 
solicitat să vină săptămânal. Ei au spus că nu e nicio problemă, vin şi mai des, doar să cerem acest 
lucru. Eu zic că totul ţine de managementul şcolii, nu de altceva.

Domnul Primar spune că lucrurile, dacă se întâmplă, se întâmplă în timpul pauzelor, în fiecare unitate 
de învăţământ există profesor de serviciu pe fiecare palier, există şi gardian, dar în definitiv totul 
depinde de organizarea internă a şcolii.

Doamna Cristescu Codruta - Corina spune că a fost întrebată de un părinte de ce nu asigură Primăria
plata gardianului în școli. Cu gardian sau fără gardian, eu zic că nu-i acelaşi lucru. Noi avem această 
societate, privată, e adevărat, care ne asigură paza în curte, câţiva oameni de la intervenţii, şi care 
chiar ne ajută, pentru că, într-adevăr, copiii nu mai ies. Când vine microbuzul care ia nişte copii 
pentru afterschool, sunt elevi mai mari care se strecoară pe lângă acesta, dar sunt prinşi şi trimişi 
înapoi. Deschidem poarta o dată pe zi, de la 11 fără 10 până la 11 şi 15 minute, în rest porţile sunt 
închise. Cei care chiulesc îşi asumă, cu nota scăzută la purtare. Noi la grupurile sanitare avem senzori
de fum, dar elevii noştri nu fumează acolo, iar locurile dosite sunt cunoscute.

Domnul Corduneanu Marian a spus că, la rândul lui, a fost întrebat de ce nu asigură Primăria plata 
gardianului, iar răspunsul său a fost că din lipsă de fonduri.

Domnul Dragomir Cristian Eugen spune ca o altă problemă, respectiv cum de este posibil ca 
dimineaţa, atunci când locul lor e la ore, elevii să fie în baruri, caz în care Poliţia locală ar trebui să-i 
amendeze.

Doamna Cristescu Codruta spune că problema este şi la barmani, care n-ar avea voie să-i servească, 
iar poliţia nu poate decât să anunţe Protecţia copilului, şi abia apoi familia elevului.

Punctul 14 .- Diverse.

Domnul Dragos-Constantin Curelea multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară 
închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică si s-a incheiat la ora 15.40 ,drept pentru care s-a 
încheiat prezentul proces- verbal într-un singur exemplar.
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