ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 11.02.2022, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
municipiului Caransebeş convocata de indata prin Dispoziţia nr. 176 /10.02.2022 a Primarului
municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului
Local al municipiului Caransebeş convocata de indata in data de 11.02.2022.
În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin.
(5), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului general al municipiului
Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei si proiectul ordinii de zi a acesteia.
Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin massmedia locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.
La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, Felix-Cosmin Borcean si domnul
Colta Marius ,care tine locul secretarului general si sunt prezenti 18 consilieri locali, Bistrean Sanda,
Curelea Dragos, Stefaroi Vlad și Corduneanu Marian participă online prin intermediul platformei
ZOOM si absenteaza motivat domnul Pasere Felician- Ionel.
De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-mediei locale.
Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.
Secretarul generalal 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 extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data
11.02.2022
1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,
convocată de indată in data de 11.02.2022.
2.- Aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului
Caransebeş, din data de 28.01.2022.
3.- Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului aferent bugetului local din anii precedenti,
respectiv a sumei de 5.711.000 lei ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare din anul
2022.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
4.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSAL URBIS
SRL Caransebes, pe anul 2022.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
5.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC GUGULANIA
LAND SRL , pe anul 2022.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC CAZARE SI
SERVICII PUBLICE SRL, pe anul 2022.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
7.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC POL-COM
Caransebes SRL Caransebes, pe anul 2022.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
8.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al municipiului Caransebes pe anul 2022,
a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii
proprii pe anul 2022 si a programului de investitii pe anul 2022.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
9.- Proiect de hotarare privind transformarea functiei contractuale de executie vacante de consilier
IA la Compartimentul financiar si administrativ din cadrul Clubului Sportiv Municipal Caransebes, in
functia contractuala de executie de consilier II in cadrul aceluiasi compartiment.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5
Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare convocata de indata a Consiliului Local al
municipiului Caransebeş din data de 11.02.2022.
Se supune la vor ordinea de zi și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 2.- Aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului
Caransebeş din data de 28.01.2022.
Se supune la vot procesul – verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti
Punctul 3.- Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului aferent bugetului local din anii
precedenti, respectiv a sumei de 5.711.000 lei ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare din anul 2022.
Domnul Paica Simion solicita pavarea trotuarului din fata Tribunalului.
Domnul Primar spune ca nu am terminat o, pentru ca nu am avut aviz de la cultura, pe proiectul
Anghel Saligny prioritatea numarul unu sunt trotuarele, avem intentia si pentru trotuarele din Jupa.
Dl Paica Simion soicita sa reabiliam un pic imaginea Parcului Dragalina.
Domnul Primar spune ca a luat legatura cu o firma din Bistrita pentru a toaleta fiecare platan in
parte. A doua problema sunt ciorile din parc, dar o data cu toaletarea vom mai scapa de ele.
Domnul Todorescu Lazar propune ca pe str.Ardealului sa se faca trecerile de pietoni.
Domnu primar spune ca lucrarae pe str Ardealului nu este platita , se va reface si strada , cat si
trecerile , nu cred ca isi permit sa piarda atatia bani.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.
Domnul Primar spune ca, înainte de a trece sa votam punctele următoare , trebuie sa aveți în vedere ca
bugetul este incomplet ,nu a fost votat la Consiliul Judetean, iar acele sume nu sunt incluse în bugetul
de fata. Ar trebui retusat tot, este un buget intermediar, situatiafinanciara nu este una roz, s-au produs
o serie de modificari a unor costuri ( materiale construcții, gaz, curent, etc) iar prioritatea noastră este
spitalul și școlile.

Punctul 4.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSAL
URBIS SRL Caransebes, pe anul 2022.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 5.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC
GUGULANIA LAND SRL , pe anul 2022.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 6.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC CAZARE SI
SERVICII PUBLICE SRL, pe anul 2022.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 7.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC POL-COM
Caransebes SRL Caransebes, pe anul 2022.
Domnul Paica Simion intreaba unde presteaza POL COM serviciile.
Domnul Primar raspunde ca la Piata Gugulanilor , Serviciul Impozite si Taxe, TMD, SPIR, si
Sercviciul de Iluminat Publicv, iar la noi la Primarie, pretul licitat de POL COM a fost mai mare si de
aceea avem alta firma care a preluat paza cu personalul de la POL COM.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 8.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al municipiului Caransebes pe
anul 2022, a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial
din veniturii proprii pe anul 2022 si a programului de investitii pe anul 2022.
Domnul Purdescu Alin spune ca rugamintea noastra este amfiteatrul,asa cum a mai cerut.
Domnul Dascalu Valentin spune ca trebuie facut ceva,arata foarte urat.
Domnul Primar spune ca o sa tinem cont , dar nu este cea mai mare prioritate.Avem probleme cu
scolile, centralele, etc.
Domnul Purdescu Alin spune ca legat de scoli, poate ar trebui sa avem in plan pentru toate scolile.
Domnul Primar spune ca stie la cese refera si ca scolile ar trebui sa aiba ele un plan si sa se sesizeze
cand au anumite problerme. La Generala nr.2 ,am fost anuntati de catre parinti ca nu este caldura si
de catre director. Ne am dus la scola , erau intr adevar 17 grade , avand o problema la placa de baza a
centralei.
Domnul Purdescu Alin spune ca centrala este veche .
Doamna Cristescu Codruta spune ca si la Colegiul Traian Doda ,este din 1999, dat la inceputul anului
scolar trebuie sa faci o verificare .
Domnul Pasat Aurel, membru in CA la Liceul Trandafir Cocarla ,aduce la cunostinta ca este pericol
fiindca pica bucati de tencuiala pe trotuar.
Domnul Primar spune ca si celelalte licee au fost tot asa, sau renovat prin diferite proiecte , dar
Trandafir Cocarla, s-ar putea sa se comaseze.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 9.- Proiect de hotarare privind transformarea functiei contractuale de executie vacante de
consilier IA la Compartimentul financiar si administrativ din cadrul Clubului Sportiv Municipal
Caransebes, in functia contractuala de executie de consilier II in cadrul aceluiasi compartiment.
Domna Boncia Natalia intreaba unde isi desfasoara activitatea acest Club si ca in statul de functii nu
este stipulat nivelul studiilor la sef serviciu.
Domnul Primar spune ca ,deocamdata in Primarie isi desfasoara activitatea.
Domnul Dragomir Cristian intreaba cate sectii vor fi afiliate la Federatie si mai spune ca este nevoie
si de specialisti. Domnul Primar spune ca avem atletism , sah, fotbal, volei si judo.Dar judo, anul
acesta va depune proiect pe legea 350/2005 si vom vedea cum se vor alipi Clubului.
Domnul Paica Simion intreaba daca Clubul Sportiv Municipal primeste bani pe legea 350.
Domnul Primar spune ca nu, dar cand va functiona, vor fi alocati bani de la bugetuyl local.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.
Domnul Vasile - Iulian Rafa 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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