
             ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL 

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

in data de 14.03.2023

        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 14.03.2023, 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 invita i sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de ți 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 op iuniiți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de , 
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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PRIMAR ,                                         SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI 
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Anexa la Dispozitia nr. 272 / 14.03.2023

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

de 14.03.2023

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, 
convocată de indata, in data de 14.03.2023.

2. - Aprobarea procesului-verbal al  şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş  convocata de indata, in data de  06.03.2023..

3. -   Proiect de hotarare privind aprobarea documenta iei tehnico-economice, faza Documenta ie de Avizareți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de 
a Lucrărilor de Interven ie pentru investi ia ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de „ Renovare energetică Liceul Tehnologic Decebal din Municipiul 
Caransebe , jude ul Cara -Severin”, ș, județul Caraș-Severin”, ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de ș, județul Caraș-Severin”, finan atți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de  prin Planul Na ional de Redresare i Rezilien ă, în cadrul Apeluluiți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de ș, județul Caraș-Severin”, ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de 
de proiecte PNRR, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficien ă energetică i ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de ș, județul Caraș-Severin”, 
rezilien ă în clădiri publice, Opera iunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de 
publice, a indicatorilor tehnico-economici i a devizului general pentru obiectivul de invesitii.ș, județul Caraș-Severin”, 
                                                          Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                                               Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.-  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii 
(D.A.L.I.) “ Renovare energetica Grădini a PP4 din municipiul Caransebe , jude ul Caras-Severinți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de ș, județul Caraș-Severin”, ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de ”, 
finan atți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de  in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 5 – Valul Renovării, 
OPERA IUNEA B2.1.a - Renovare energetică moderată a clădirilor publice - Autorită i locale, a ȚIUNEA B2.1.a - Renovare energetică moderată a clădirilor publice - Autorități locale, a ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de 
principalilor indicatori tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii .

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

5.-  Proiect de hotărâre privind aprobarea documenta iei tehnico-economice, faza Documenta ie de Avizare ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de 
a Lucrărilor de Interven ie pentru investi ia ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de „Renovare energetică Liceul Tehnologic Decebal, Corp B – coala Școala 
Generală nr. 2 din Municipiul Caransebe ”ș, județul Caraș-Severin”, , finan atți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de  prin Planul Na ional de Redresare i Rezilien ă, în cadrul ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de ș, județul Caraș-Severin”, ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de 
Apelului de proiecte PNRR, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficien ă ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de 
energetică i rezilien ă în clădiri publice, Opera iunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a ș, județul Caraș-Severin”, ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de 
clădirilor publice, a indicatorilor tehnico-economici  si a devizului general pentru obiectivul de investitii. 

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

6. -  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza Documentatie de 
Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru investitia “ Renovare energetica Internat Scolar, strada N. 
Popeea din municipiul Caransebes”, finan atți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de  in cadrul Programului National de Redresare si 
Rezilienta, Componenta 5 – Valul Renovării, OPERA IUNEA B2.2.a - Renovare energetică ȚIUNEA B2.1.a - Renovare energetică moderată a clădirilor publice - Autorități locale, a 
aprofundată a clădirilor publice - Autorită i locale, ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de  a indicatorilor tehnico-economici si a devizului 
general pentru obiectivul de investitii.

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



7. - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza Documentatie de
Avizare a Lucrarilor de Interventie)  pentru investitia “ Renovare energetica Colegiul National Traian
Doda, corp B - Scoala Generala nr. 8 din municipiul Caransebes”, finan atți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de  in cadrul Programului
National  de  Redresare  si  Rezilienta,  Componenta  5  –  Valul  Renovării,  OPERA IUNEA B2.1.a  -ȚIUNEA B2.1.a - Renovare energetică moderată a clădirilor publice - Autorități locale, a 
Renovare  energetică  moderată  a  clădirilor  publice  -  Autorită i  locale,  a  indicți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de atorilor  tehnico-
economici si a devizului general al obiectivului de investitii.

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

  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii unui acord de colaborare intre UAT Municipiul 
Caransebes şi Clubul Copiilor Caransebes, Jud. Caras-Severin, în vederea depunerii, contractării, 
implementării i asigurării durabilită ii proiectului ș, județul Caraș-Severin”, ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de „Dotarea cu echipamente  TIC, mobilier si 
materiale educationale si sportive a unitatilor de invatamant din municipiul Caransebes” pentru care
se solicită finan are prin Planul Na ional de Redresare i Rezilien ă.ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de ș, județul Caraș-Severin”, ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de 

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

9. Proiect de hotărâre privind depunerea proiectului cu titlul „Dotarea cu echipamente TIC, mobilier 
si materiale educationale si sportive a unitatilor de invatamant din municipiul Caransebes”, depus 
spre finan are ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de în cadrul  Programului National de Redresare si Rezilien ă,ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de  Pilonul VI. Politici pentru 
noua genera ie,ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de  Componenta C15: Educa ieți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de .

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