PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 18.04.2022, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş
convocata de indata prin Dispoziţia nr. 328 /18.04.2022 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 18.04.2022.
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 12 consilieri locali, absentand motivat domnii Purdescu Alin-Sebastian , Todorescu
Lazar, Pasat Aurel, Curelea Dragos, Boncia Natalia, Ponetchi Maria și Stefaroi Iulian Vlad.
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
18.04.2022
1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată
de indată in data de 18.04.2022.
2.- Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,
convocata de indata in data de 13.04.2022.
3.- 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.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului Renovare energetica Colegiul National Traian
Doda, Corp B - Scoala Generală nr. 8 din municipiul Caransebes, in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovarii, Axa 2 – Schema de
granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B.2: Renovarea energetica
moderata sau aprofundata a cladirilor publice din Planul National de Redresare si Rezilienta (P.N.R.R.).
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
5.- Proiect de hotarare privind depunerea Proiectului ,, Extinderea sistemului de distributie gaze naturale
localitatea Jupa, UAT Caransebes, judetul Caras-Severin'' prin Programul Național de Investiții ”Anghel
Saligny”.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,
convocată de indată in data de 18.04.2022.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unaninimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 2.- Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului
Caransebeş, convocata de îndată din data de 13.04.2022.
Se supune la vot procesul- verbal si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti cu 10 pentru și o
Abtinere din partea domnului Dascalu Valentin .
Intra în sala domnul Schinteie Petru.
Punctul 3.- 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 în unaninimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 4.- Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului Renovare energetica Colegiul National
Traian Doda, Corp B - Scoala Generală nr. 8 din municipiul Caransebes, in cadrul apelurilor de proiecte cu
titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovarii, Axa 2 –
Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B.2: Renovarea
energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice din Planul National de Redresare si Rezilienta
(P.N.R.R.).
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unaninimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 5.- Proiect de hotarare privind depunerea Proiectului ,, Extinderea sistemului de distributie gaze
naturale localitatea Jupa, UAT Caransebes, judetul Caras-Severin'' prin Programul Național de Investiții
”Anghel Saligny”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba în unaninimitate de voturi din cei prezenti.
Domnul Paica Simion spune ca a înţeles că a avut loc un control la Spital, dorim să vedem şi noi ce încasări a
avut Spitalul de la ambulatoriu, de la PCR, de la laboratorul de analize. Cum se prezintă cheltuielile, au
crescut, au scăzut, care e situaţia. Domnul Manager când a fost în Consiliul Local a spus ca va venii la fiecare
sedinta ordinară să ne prezinte sitatia Spitalului și nu a mai venit.
Domnul Primar: Nu vorbesc în numele domnului Manager al Spitalului, dar ţin minte că v-a invitat de câteva
ori şi niciun consilier n-a fost interesat. Aici, când sunt camere de luat vederi, vă place să ridicaţi problema. Nu
vă refuză nimeni! Mergeţi până la spital, sunteţi consilier local, aveţi acces. Iar legat de acel control, el s-a
făcut la cererea cuiva, nu se ştie cine, din spital. A venit controlul, a constatat, a trimis o serie de măsuri sau
nu, că nu ştiu exact ce s-a întâmplat, dar credeţi-mă că, dacă ar fi fost ceva, zbura cineva de acolo, dar nu s-a
întâmplat.
Domnul Primar spune că, dacă e vorba despre o invitaţie pentru managerul spitalului, ea trebuie făcută
oarecum şi instituţional, respectiv o adresă din partea Consiliului local către unitatea medicală.
Doamna Codruta-Corina Cristescu 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.

