
           ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL
                                                                 PROCES VERBAL

             Încheiat astăzi, 18.01.2022, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
municipiului Caransebeş convocata de indata prin Dispoziţia nr. 128 /18.01.2022 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 18.01.2022.
           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,  Felix-Cosmin Borcean si Secretarul 
General al municipiului Caransebeş, Ana Bratu si sunt prezenti 18 consilieri locali,   Purdescu Alin- 
Sebastian , Pasat Aurel și Craciunescu Emanuela I-conia  participă online prin intermediul platformei 
ZOOM  si absenteaza motivat doamna Boncia Natalia Cosmina.

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
18.01.2022

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, 
convocată de indată in data de 18.01.2022.

2.- Aprobarea procesului – verbal al  şedinţei extraordinare convocata de indata a Consiliului Local al
municipiului Caransebeş,  din data de 06.01.2022.

3.- Proiect de hotarare privind  dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.32524 Caransebeș, 
nr.cad.32524, în suprafață de 27065 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public, in 
vederea amenajarii spitalului modular,  prin proiectul ,, Cresterea capacitatii administrative si de 
reactie in situatia de urgenta, generata de COVID 19 in Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes''..

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

4.- Prezentarea Deciziei nr.1/2022 a CAMEREI DE Conturi Caras-Severin, in urma actiunii de 
verificare ,, Controlul situației , evolutiei și modului de administrare a patrimoniului public și privat al
UAT ,de către regii autonome de interes local și societati comerciale cu capital integral sau majoritar 
al UAT'', efectuata la SC Cazare și Servicii Publice SRL. Carasebes.



Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare convocata de indata a Consiliului Local al
municipiului Caransebeş din data de 18.01.2022.
Se supune la vor ordinea de zi și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 2.- Aprobarea procesului – verbal al  şedinţei extraordinare convocata de indata a Consiliului
Local al municipiului Caransebeş din  data de 06.01.2022.
Se supune la vot procesul – verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti 
Punctul 3.- Proiect de hotarare privind  dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.32524 Caransebeș, 
nr.cad.32524, în suprafață de 27065 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public, in 
vederea amenajarii spitalului modular,  prin proiectul ,, Cresterea capacitatii administrative si de 
reactie in situatia de urgenta, generata de COVID 19 in Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes''.
Domnul Paica Simion intreaba cine trebuia să urmărească activitatea de acolo, că am văzut că sunt 
niște nereguli, e diferență de 40 de mii de euro, și-au făcut salarii mari, cine plătește diferențele? Au 
facturi neachitate de trei ani de zile. Nu-i ceva sănătos acolo, mi se pare un furt de 40 de mii de euro. 
Să vină doamna să ne explice și nouă despre ce este vorba. Dacă nu-i rentabilă, o desființăm și gata. 
Nu mi se pare normal să venim aici să ridicăm mâna două minute .
Domnul Primar precizeaza ca la orice control sunt măsuri care trebuie îndeplinite. Diferențele le 
plătește cine conduce societatea și cine o gestionează, conducerea și reprezentanții consiliului local, e 
o societate a consiliului local. E o societate care a avut de suferit în perioada asta a pandemiei, nu 
aduce profit. Societatea asta n-a mers bine nici când era școala,școală și masa, masă
Domnul Administrator Public  Bogdea Florin Constantin spune ca s-a cerut răspuns în scris de la 
doamna directoare la ce se spune în raportul Curții de Conturi. Poate era bine să lăsați internatul la 
școală și atunci nu mai era gaura asta, dar l-ați luat și uite unde s-a ajuns. 
Domnul  Ștefăroi Vlad ii spune domnului Paica Simion ca atunci cnd aveți ședințe la partid, întrebați-o
pe doamna director despre probleme. 
Domnul Paica Simion spune că nici n-o cunoaște.
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.

                                               PRESEDINTE DE SEDINTA
                                            LS. Consilier, Vasile-Iulian Rafa

                                                                                             CONTRASEMNEAZA
                                                                        SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
                                                                                               CARANSEBES

                                                                                                   Ana Bratu
                                                        INTOCMIT

                                                   Vetuta Dumbrava


