
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

       CONSILIUL LOCAL 

                                                                      PROIECT DE DISPOZIŢIE

  privind convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de
28.02.2023

        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
28.02.2023 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 invita i sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor deți 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.
           

       
                                                                         CONTRASEMNEAZA, 

                  PRIMAR,              SECRETARUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI 
             CARANSEBEŞ

             

      Felix-Cosmin Borcean                                                                      Ana Bratu

      Caransebes
      Data: 22.02.2023
     Nr..
            A.B./V.D.
            Exp.3.



                                                                                          Anexa la Dispozitia nr.          /22.02.2023

    PROIECTUL ORDINII DE ZI
   a sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 28.02.2023

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data
de 28.02.2023.

2.-  Aprobarea  procesului-verbal  al  sedintei  extraordinare  a  Consiliului  Local  al  municipiului
Caransebeş, convocata de indata in  data de  14.02.2023.

3.-  Proiect  de  hotarare  privind   aprobarea  bugetului   de  venituri  si  cheltuieli  al  SC POL-COM
CARANSEBES SRL, pe anul 2023.

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

4.-  Proiect  de  hotarare  privind dezmembrarea  terenului  înscris  în  CF  nr.45174,  nr.cad.45174,  în
suprafa ă de 18000 mp,  proprietatea municipiului Caransebe  – domeniul privat, în 27 de loturi.ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de ș – domeniul privat, în 27 de loturi.

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

5.-  Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  si  completarea  Regulamentului  de  Organizare  si
Functionare a Casei de Cultura ,,George Suru''  Caransebes.

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

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,, Extindere zona
locuinte  –  cartier  Racovita  ",  prelungirea  strazii  C.A  Rosetti,   in  extravilanul   municipiului
Caransebes,  beneficiari  Lungu-Heler  Alin,  Bob  Aron,  Bob  Adriana-Laura,  Lazaroni  Dorin  -Ioan,
Lazaroniu Ionela -Evuta, Neiconi Carmen si Neiconi Constantin.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

  7.  -  Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  Titlului  de  ,,Cetatean  de  Onoare''al  municipiului
Caransebes domnului Borcean Gheorghe. 

                                                           Iniţiator: Consilier Local Paica Simion
                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

  8.- Proiect de hotărâre privind   desemnarea a doi consilieri locali in cadrul comisiei de evaluare a
performanetelor profesionale individuale ale Secretarului General al municipiului Caransebes.



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

  9.-  Proiect  de  hotărâre  privind  actualizarea  organigramei  si  statului  de  functii  ale   Casei  de
Cultura ,,George Suru” Caransebes

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

            Punctul 10. – Întrebări.Interpelari.
Punctul 11.- Diverse.

  

                                                                                    CONTRASEMNEAZA ,
                      PRIMAR,                 SECRETARUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI      
                                                                                                                   CARANSEBES

          Felix-Cosmin Borcean                                                                       Ana Bratu

      Caransebes
      Data: 22.02.2023
     Nr. 
            A.B./V.D.
     Exp.3.


