
            ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
       CONSILIUL LOCAL

                                                     MINUTA

    Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes convocata in  data de 06.03.2023    

        Încheiată astăzi, 06.03.2023, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş convocata  prin  Dispozitia nr. 192/06.03.2023 a Primarului municipiului Caransebeş prin  care se 
propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata in 
data de 06.03.2023.

Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş, convocata de indata  din data de 06.03.2023 .
Se supune la vot ordinea de zi  si se aproba  în unaninimitate  de voturi din cei prezenti.
Punctul 2.- Aprobarea procesului-verbal al  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş din data de 28.02.2023.
Se supune la vot procesul verbal  si se aproba  în unaninimitate  de voturi din cei prezenti.
Punctul 3.- Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico -economice faza DALI  i ași a
indicatorilor  tehnico  economici  pentru  proiectul  ,,Renovare  energetica  pentru  clădiri  rezidentiale
multifamiliale din municipiul Caransebes – strada Cazarmii, Bl.11, Sc.A, în cadrul PNRR.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 4.-  Proiect de hotarare privind insu irea i aprobarea documenta iei de alipire a imobilelorși a și a ției de alipire a imobilelor
inscrise în CF nr.  44487 Caransebes i CF nr.44486 Caransebes, domeniul public al  municipiuluiși a
Caransebes, pentru elaborarea studiului de fezabilitate necesar la construirea unui spital nou.
Domnul Paica Simion întreabă ce sursa de finan are avem? Precizeaza ca s-a mai făcut studiu deției de alipire a imobilelor
fezabilitate i pentru spitalul modular.și a
Domnul Primar spune ca sursa de finan are nu o tim încă, dar trebuie sa avem studiul de fezabilitateției de alipire a imobilelor și a
făcut. Asta este primul pas, ca sa putem afla sursa de finantare. Cu to ii, cred ca ne dorim acest spitalției de alipire a imobilelor
nou.
Doamna Ponetchi Maria întreabă cât este valabilitatea studiului?
Domnul Primar spune ca 2 ani .
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti, cu 10
voturi pentru i o ab inere din partea domnului Paica Simion.și a ției de alipire a imobilelor
        Domnul Simion Bojin  multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările 
şedinţei. Şedinţa a fost publică si s-a incheiat la ora  12.20, drept pentru care s-a încheiat prezenta minuta  într-
un singur exemplar.
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