
             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  06.03.2023

        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 06.03.2023, 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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Anexa la Dispozitia nr.     / 06.03.2023

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

de 06.03.2023

1- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, 
convocată de indata in data de 06.03.2023.

2.- Aprobarea procesului-verbal al  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş 
din data de  28.02.2022.

3.-  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico -economice faza DALI  i a și a 
indicatorilor tehnico economici pentru proiectul ,,Renovare energetica pentru clădiri rezidentiale 
multifamiliale din municipiul Caransebes – strada Cazarmii, Bl.11, Sc.A, în cadrul PNRR.

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

4.-   Proiect de hotarare privind insu irea i aprobarea documenta iei de alipire a imobilelor inscrise și a și a ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de 
în CF nr. 44487 Caransebes i CF nr.44486 Caransebes, domeniul public al municipiului Caransebes, și a 
pentru elaborarea studiului de fezabilitate necesar la construirea unui spital nou.

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