
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

       CONSILIUL LOCAL 

                                                                        PROIECT DE DISPOZIŢIE

  privind convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de
29.11.2022

        Primarul municipiului Caransebeş,
În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din  OUG

nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

                                                                       DISPUNE:

   Art.1. - Se convoacă  şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de
29.11.2022 ora  14.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului
Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare
inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.
     Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de
hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.
     Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali, conform optiunii,
pe semnatura acestora.

        Art.4.  Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
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      Caransebes
      Data: 23.11.2022
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                                                                                                 Anexa la Dispozitia nr.  602/29.11.2022

    PROIECTUL ORDINII DE ZI

   a sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 29.11.2022

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data
de 29.11.2022.

2.-  Aprobarea  procesului-verbal  al  sedintei  extraordinare  a  Consiliului  Local  al  municipiului
Caransebeş, convocata de îndată  in  data de  23.11.2022.

3.-  Proiect  de  hotarare  privind   modificarea  și  completarea  HCL nr.  98/2022   cu  privire  la
stabilirea  impozitelor pe mijloacele de transport cu o masa totala autorizata mai mare de 12 ton
în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare la data de 3 octombrie 2022, publicata în
Jurnalul Uniunii Europene și la nivelurile minime prevazute în Directiva 1999/16/CE.

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

4.- Proiect de hotarare privind  preluarea în domeniul privat al municipiului Caransebes a imobilelor
situate  în  intravilanul  municipiului  Caransebes,  identificate  prin  CF  nr.  44840  Caransebes,  în
suprafața de 99 mp și CF nr. 44839 Caransebes, în suprafața de 946 mp.

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

5.-  Proiect de hotarare privind  inscrierea in domeniul  privat al  municipiului  Caransebes,  a unor
terenuri, în suprafata totala de 8.164 mp 
                                                           Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.-  Proiect  de  hotarare  privind aprobarea  documentației  pentru  ”Actualizarea  Programului  de
Imbunatatire a Eficientei Energetice pentru municipiul Caransebeș 2022”.

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

7.- Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor terenuri atribuite
in Caransebes, zona Valea Cenchii, ca urmare a nedemararii lucrarilor de construire a locuintei si
atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren cu destinatia construire locuinte pentru tineri,
conform Legii nr.15/2003.

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



8. - Proiect de hotarare privind  emiterea unui acord de principiu privind utilizarea traseului propus de
SC TMD FRICTION ROMANIA SRL, pentru amplasarea pe terenul proprietate publica a municipiului
Carabsebes,  nr.  cad.  45197,  a  traseului  de  cablu  de  inalta  tensiune  (110)  kW,  dintre  statia
Transelectrica Iaz si terenul proprietate a SC TMD FRICTION ROMANIA SRL.

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

9. - Proiect de hotarare privind  completarea  H.C.L. nr. 91/28.03.2008 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare, funcționare și desfășurare a serviciului de transport în regim de taxi și 
de închiriere, pe raza municipiul Caransebeș.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

10.- Proiect de hotarare privind aprobarea atestarii persoanelor care au obținut certificate de 
calificare profesională de administratori de condominii.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

11.-  Proiect  de  hotarare  privind ajustarea/modificarea  tarifului  pentru  colectarea,  transportul  și
depozitarea deseurilor menajere din municipiul Caransebes,  conform fisei  de fundamentare  pentru
ajustarea  tarifului de colectare separata si transport separat al deseurilor reziduale din deseurile
municipale,

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

12.-  Proiect  de hotarare  privind transformarea functiei  publice  vacante de consilier  clasa I,  grad
profesional principal  de la Compartimentul  Relatii  cu Publicul  Registratura și  Arhiva  din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebes în functia publica de referent clasa
III, grad profesional superior în cadrul aceluiasi compartiment.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

13.-  Proiect  de  hotarare  privind  acordarea  Titlului  de  ,,Cetațean  de  Onoare”  al  municipiului
Caransebeș,  domnului  Ery Daniel Pervulescu.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.5



            Punctul 14. – Întrebări.Interpelari.
Punctul 15.- Diverse.
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