
             ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL 

 DISPOZIŢIE
 privind convocarea de indata a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,

in data de  14.02.2023

        Primarul municipiului Caransebeş,
       În temeiul art.133, alin.(2) lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si (5) si art.196, alin.(1), lit.b) 
din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă  de indata şedinţa extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş 
in data de 14.02.2023, ora 12.00 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 opțiunii, 
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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Anexa la Dispozitia nr.     / 2023

      PROIECTUL ORDINII DE ZI
  a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data

de 14.02.2023

1- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, 
convocată de indata in data de 14.02.2023.

2.- Aprobarea procesului-verbal al  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş 
din data de  31.01.2022.

3.-  Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local pe anul 2023 a bugetului centralizat al 
institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2023 
precum si a programului  de investitii pe anul 2023.

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

4.-   Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a executarii pe domeniul 
public al municipiului Caransebes, a lucrarii de investiție pentru obiectivul ,, Modificari interioare și 
exterioare, imobil existent Spitalul Bora Caransebes- jud.Caras-Severin''.

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

5.-  Proiect de hotarare privind incheierea unui act adițional la contractul de administrare încheiat cu 
Direcția Silvica Caras-Severin-Ocolul Silvic Paltinis, având ca obiect  paza, protecția și administrarea
în regim silvic a suprafeței de 353 ha fond forestier, proprietatea Municipiului Caransebeș, pe o 
perioada de 2 ani.

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

6.-  Proiect de hotarare privind propunerea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate la 
solutionarea cererilor de locuinta și la repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii în 
municipiul Caransebes.

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

7.-  Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice cu plic închis, în vederea inchirierii a 
doua suprafete de teren cu destinația terase, situate in Centrul Civic, proprietate publica a 
municipiului Caransebes.



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

8.- Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL nr. 30/31.01.2023 privind organizarea
retelei scolare a unitatilor de învățământ  preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2023-
2024, în municipiul Caransebeș. 

                                                               Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes                               
                                                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

9.- Proiect de hotărâre privind incheierea unor protocoale de colaborare intre UAT municipiul 
Caransebes si Ministerul Muncii și Solidaritatii Sociale, pentru realizarea proiect în vederea 
implementarii unui sistem informatic integrat și imbunatatirea activitatii serviciului public de asistenta
sociala. 

     Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes                             
                                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

10.- Proiect de hotărâre privind actualizarea actului constitutiv pentru inlocuirea la Registrul 
Comertului a reprezentantului Casei de Cultura ,,George Suru” Caransebes, în calitate de asociat la 
SC GUGULANIA LAND SRL.

     Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes                             
                                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.4
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