
               ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

                                                                 PROCES VERBAL

           Încheiat astăzi, 13.07.2022, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului
Caransebeş convocata de indata prin Dispoziţia nr. 423/13.07.2022 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 13.07.2022.
           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 mass-
media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.
           La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, doamna Ana Bratu  secretarul general 
al municipiului Caransebes si sunt prezenti 11 consilieri locali,  absentand motivat  domnii Pasere 
Felician – Ionel, Corduneanu Marian, Pasat Aurel, Bistrean Sanda-Ionela, Ștefăroi Iulian-Vlad, 
Dragomir Cristian-Eugen, Purdescu Sebastian-Alin și Bojin Simion.

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
13.07.2022

1.- Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local a municipiului Caransebeș, pe o perioadă 
de 3 luni.

2.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, 
convocată de indată in data de 13.07.2022.

3.- Aprobarea procesului-verbal al  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  
din data de 30.06.2022.

4.- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului  Caransebeș, a bugeului 
centralizat al instituțiiloe publice și activităților finanțate integral sau parțial din veniturii proprii pe 
anul 2022 și a listei de investiții anexa la bugetu local pe anul 2022.

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

5.-  Proiect de hotarare privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anii precendenți.
 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1



6.-  Proiect de hotarare privind aprobarea executării lucrării ,,Înlocuire placaje de marmură și 
tencuieli și amplasamente achipamente aferente fântânii arteziene (Dinamica Multimedia), de pe 
strada Nicolae Corneanu, în municipiul Cranasebeș și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 
lucrării.
  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 1.- Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local a municipiului Caransebeș, pe o 
perioadă de 3 luni.
Doamna Ponețchi Maria îl propune pe Domnul Curelea Dragoș-Constanin.
Se supune la vot propunerea de alegere a Domnului Curelea Dragoș-Constantin ca președinte și se
aproba  în unaninimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 2.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş, convocată de indată in data de 13.07.2022.   
Se supune la vot ordinea de zi  si se aproba  în unaninimitate  de voturi din cei prezenti.
Punctul 3.- Aprobarea procesului-verbal al  şedinţei ordinare  a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş din data de 30.06.2022.
Se supune la vot procesul- verbal si se aproba cu majoritate de voturi, cu 10 voturi pentru și o abținere
din partea Doamnei Boncia Natalia-Cosmina.
Punctul 4.-  Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local al municipiului  Caransebeș, a
bugeului centralizat al instituțiiloR publice și activităților finanțate integral sau parțial din veniturii
proprii pe anul 2022 și a listei de investiții anexa la bugetuL local pe anul 2022.
DomnuL  Curelea  Dragoș-Constantin  spune  ca  ar  avea  ceva  de  completat,  deoarece  au  venit
materialele foarte târziu, nu am avut timp sa le studiez.
Domnul Preda Marius, director economic intervine și  explică ca a lucrat și tocmai de aceea a și
întârziat cu toată ducumenția necesară. este vorba de suplimentarea unor poziții și continuarea altor
poziții, este vorba despre gaz, extinderea rețea gaz în municipiul Cransebeș, care depașeste 4.000.000
lei, inițial era prevăzut doar 2.000.000 lei, la începutul anului nu am prevăzut că lucrarea se poate
intinde pe 2 ani și acum am suplimentatat cu încă 2.000.000 lei pentru a avea resursele necesare. Mai
avem locul de joacă, unde am suplimentat sume, fântâna, am reușit sa obținem toate avizele.
Domnul Schinteie Petru întreabă dacă au aviz și de la muzeu.
Domnul Primar spune că la fântână nu trebuie aviz de la muzeu, doar de la cultură. Fântâna este
edificată, nu trebuie descărcare, doar la ruine.
Domnul Teodorescu Lazăr întreabă de unde o să ia cei 2.000.000 lei.
Domnul Marius Preda, director economic, răspunde ca tocmai ce au diminuat alte poziții, nu le-am
eliminat, doar le-am diminuat ca și sume.
Domnul Curelea Dragoș-Constantin spune ca nu știe dacă la punctul acesta sau cel cu excedentul a
sesizat că dăm la Casa de Cultură 300.000 lei
Domnul Marius Preda, director economic spune că la Casa de Cultură nu dăm nimic. Acesta este un
alt punct pe ordinea de zi cu repartizarea execedentului. În execedent  cei 5.711.000 lei, i-am repartizat
la începutul anului, bugetul nu a fost echiliberat, el a fost repartizat, pe fiecare obiectiv de investiții
câte o bucățică. În momentul în care vin acum și diminuez una dintre pozițiile respective cu sume ca să
duc la gaz, sunt obligat sa iau și din excedent ca să duc la gaz, așa a fost împarțit bugetul la momentul
respectiv.
Domnul  Paica  Simion întreabă ce  trotuare  sunt  prevăzute  să  se  facă.  Tot  am cerut  să se  rezolve
problema cu trotuarelele ce duc spre cimitir.
Domnul Jigoria Liviu,  director la Direcția de Strategii,Dezvoltare,  răspude că se adaugă suma de
10.000 lei, pentru trotuarul de pe starda Teiușului și am scăzut de la trotuarul de pe Calea Severinului,



pentru că probabil o să-l prindem pe Anghel Saligni.
Domnul  Paica  Simion  îi  se  adresează  Domnului  Primar,  în  legătură  cu  liceul  Decebal,  atelierul,
datorită faptului că plouă înăuntru, ei (școala) nu au nici elevi, nu își permite să facă practică, pentru
că nu au unde să facă pratică.
Domnul Primar spune că a primit astăzi o adresă despre asta, undeva la 2.000 de țigle care ar trebui
schimbate, astea 2.000 de țigle nu sunt suficiente, acoperișul ar trebui schimbat complet. Dar aici
suntem din nou într-o criză,  avem și  Traian Doda corpul  din curte,  corpul  secundar,  unde a fost
internatul vechi, la care iar avem depozite de țiglă acolo, dar trebuie să găsim și resursa să plătim
constructorul. La Decebal și acolo pe lângă țiglă  mai trebuie reparat și la susținere, au strucutură
metalică combinată cu lemn, trebuie să vedem de unde mai scoatem banii, este vorba și de bani aici.
Cele 2.000 de țigle sunt poate 10% din suprafața totală a acoperișului, acolo trebuie tot schimbat, nu
ai cum să repari acolo la cum arată, am primit și eu imagini de acolo.
Domnul Paica Simion spune că situația nu poate rămâne așa, pentru că atfel o să ramână liceul fără
elevi, clasa a IX-a nu o să mai fie.
Domnul Primar spune că atelierul rspectiv nu este problema, că nu au maiștri,  nu mai fac nimic.
Atelierul acesta de cel puțin 6 ani zile este în aceeași situație, de când era Doamna Directoare Iova, ei
nu-l  folosesc,  până la  nivelul  superior  sunt  ateliere  la  parter,  nu  plouă  pe  ei,  nu-i  chiar  așa  de
dramatică situația, însă într-adevăr trebuie refăcut acoperișul. Nu a fost niciodată o prioritate pentru
că e imens, e foarte mare, acolo este o lucrare care ne costă cel puțin 500.000 de lei, cred eu, așa a ce
prețuri sunt acuma.
Domnul Paica Simion mai ridică o problemă, spunând ca a cerut in nenumărate rânduri să se rezolve
problema cu clădirea aceea viz a vi de Episcopie, clădirea primăriei, trebuie să o rezolvăm, este pe
centrul orașului, exteriorul, nu trebuie interiorul.
Domnul Primar spune să luam exemplul de la fântână, care nu este monument istoric și cât a durat
până au primit toate avizele. Astea sunt clădiri monumente istorice.
Domnul Paica Simion întreab dacă trebuie aviz și de la cultură pentru clădire.
Domnul Primar răspunde că nici nu se pune în discuție, pentru că am vrut să pun doar pe clădirea
primăriei, să scriem sus pe frontispiciu ,,Primăria”, credeți că ne-au lăsat, trebuie avize iar  de la
cultură, pentru niște litere. Ne ocupăm, dar tot de bani este vorba și este și o înșiruire de proprietari,
acolo dacă facem o lucrare, e bine să o fcem toți odată, nu să facem un pătrat acolo și restu să rămână
sparte.
Se supune la vot punctul nr. 4 si se aproba cu majoritate de voturi, cu 10 voturi pentru și o abținere din
partea Domnului Curelea Dragoș-Constantin.
Punctul  5.- Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  utilizării  excedentului  bugetului  local  din  anii
precendenți.
Domnul  Curelea  Dragoș-Constantin  îl  întreabă  pe  Domnul  Marius  Preda  dăcă  mai  are  ceva  de
adăugat.
Domnul Marius Preda, director economic, răspunde că tocmai ce v-am explicat la punctul anterior.
Se supune la vot punctul nr. 5 si se aproba cu majoritate de voturi, cu 10 voturi pentru și o abținere din
partea Domnului Curelea Dragoș-Constantin.
Punctul 6.- Proiect de hotarare privind aprobarea executării lucrării ,,Înlocuire placaje de marmură și
tencuieli  și  amplasamente  achipamente  aferente  fântânii  arteziene  (Dinamica  Multimedia),  de  pe
strada  Nicolae  Corneanu,  în  municipiul  Cranasebeș  și  a  indicatorilor  tehnico-economici  aferenți
lucrării.
Domnul Rafa Vasile-Iulian spune că ar dori să se amâne acest proiect.
Domnul Primar spune că este imposibil să se amâne pentru că asta ar însemnă să se pairdă celelate
avize. Abia ieri a venit avizul de la cultură, iar mâine sau poimâine expiră avizul de la celelale.
Domnul Isac Daniel-Alexandru, director     , spune că de azi noapte se lucrează încontinuu la acest
proeict, ca el să poată fi votat azi în ședință. Dăcă nu se votează azi, se pierde tot.



Se supune la vot punctul nr. 6 si se aproba  în unaninimitate  de voturi din cei prezenti.

        Domnul Dragoș-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.

                                                    PRESEDINTE DE SEDINTA
                                            LS. Consilier, Dragoș-Constantin Curelea  

                                                                                             CONTRASEMNEAZA
                                                                        SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
                                                                                               CARANSEBES

                                                                                                   Ana Bratu

                                                        INTOCMIT

                                                      Isac Floriana


