
             ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL
                                                                 PROCES VERBAL

           Încheiat astăzi, 20.01.2023, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului
Caransebeş convocata prin Dispoziţia nr. 11 / 16.01.2023 a Primarului municipiului Caransebeş, prin 
care se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş 
din data de 20.01.2023.
           În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. 
(5), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului general al municipiului 
Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei si proiectul ordinii de zi a acesteia.
           Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-
media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.
           La şedinţă participă  doamna Ana Bratu  secretarul general al municipiului Caransebes si sunt 
prezenti 16 consilieri locali,  absentand motivat  domnii Curelea Dragos Constantin, Rafa Vasile Iulian
i Cristescu Codruta Corina.și Cristescu Codruta Corina.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-mediei locale.
Şedinţa este publică şi lucrările se disfavor în limba română.

           Secretarul generalal municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, 
alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,şedinţa Consiliului Local fiind legal 
constituită.

                                                          PROIECTUL ORDINII DE ZI
a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 20.01.2023

1- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din
data de 20.01.2023.

2.- Aprobarea procesului-verbal al  şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş, convocata de indata  din data de 05.01.2023.

3.-  Proiect de hotarare privind preluarea  în administrarea Consiliului Local al municipiului 
Caransebes a unui sector de drum na ional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman.țional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman.

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

4.-   Proiect de hotarare privind aprobarea documenta iei tehnico-economică, faza DALI țional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman. si a  
principalilor indicatori tehnico-economici pentru investi ia ”Renovarea energetică a cladirilor țional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman.
rezidentiale multifamiliale din Municipiul Caransebe .și Cristescu Codruta Corina.

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

5.-  Proiect de hotarare privind diminuarea coeficientilor  salariilor de baza pentru functionarii publici
i personalul contractual cu func ii de conducere i pentru functionarii publici  de execu ie cu grad și Cristescu Codruta Corina. țional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman. și Cristescu Codruta Corina. țional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman.

profesional superior i personalul contractual de execu ie cu grad IA din cadrul Aparatului de și Cristescu Codruta Corina. țional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman.



Specialitate al Primarului municipiului Caransebes i al directiilor i serviciilor subordonate și Cristescu Codruta Corina. și Cristescu Codruta Corina.
Consiliului Local al municipiului Caransebes.

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

Punctul 1 peste ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea documenta iei de avizare a țional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman.
lucrărilor de interven ii, a indicatorilor tehnico-economici i a devizului general pentru obiectivul de țional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman. și Cristescu Codruta Corina.
investi ii “Modernizare i extindere trotuare în municipiul Caransebe ”, aprobat pentru finan are prin țional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman. și Cristescu Codruta Corina. și Cristescu Codruta Corina. țional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman.
Programul na ional de investi ii „Anghel Saligny”, precum i a sumei reprezentând categoriile de țional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman. țional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman. și Cristescu Codruta Corina.
cheltuieli finan ate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.țional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman.

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

Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş din data de 20.01.2023 .
     Domnul Primar propune completarea ordinii de zi cu un Proiect de hotărâre privind aprobarea 
documenta iei de avizare a lucrărilor de interven ii, a indicatorilor tehnico-economici i a devizului țional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman. țional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman. și Cristescu Codruta Corina.
general pentru obiectivul de investi ii “Modernizare i extindere trotuare în municipiul Caransebe ”, țional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman. și Cristescu Codruta Corina. și Cristescu Codruta Corina.
aprobat pentru finan are prin Programul na ional de investi ii „Anghel Saligny”, precum i a sumei țional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman. țional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman. țional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman. și Cristescu Codruta Corina.
reprezentând categoriile de cheltuieli finan ate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.țional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman.
      Se supune la vot ordinea de zi cu propunerea de completare adusa  si se aproba  în unaninimitate  
de voturi din cei prezenti.
Punctul 2.- Aprobarea procesului-verbal al  şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
municipiului Caransebeş  convocata de indata  din data de 05.01.2023.
Se supune la vot procesul verbal  si se aproba  înmajoritate  de voturi din cei prezenti, cu 13 voturi
pentru i 3 abtineri din partea domnilor Boncia Natalia Cosmina , Pasat Aurel i Stefaroi Vlad Iulian. și Cristescu Codruta Corina. și Cristescu Codruta Corina.
Punctul 3.- Proiect de hotarare privind aprobarea documenta iei tehnico-economică, faza DALI țional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman. si a
principalilor  indicatori  tehnico-economici  pentru  investi ia  ”Renovarea  energetică  a  cladirilorțional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman.
rezidentiale multifamiliale din Municipiul Caransebe .și Cristescu Codruta Corina.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 4.-  Proiect de hotarare privind preluarea în administrarea Consiliului Local al municipiului
Caransebes a unui sector de drum na ional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman.țional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti,cu 15
voturi. Domnul Bojin Simion nu voteaza.
Punctul 5.-  Proiect de hotarare privind privind diminuarea coeficientilor  salariilor de baza pentru
functionarii publici i personalul contractual cu func ii de conducere i pentru functionarii publici  deși Cristescu Codruta Corina. țional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman. și Cristescu Codruta Corina.
execu ie cu grad profesional superior i  personalul contractual de execu ie cu grad IA din cadrulțional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman. și Cristescu Codruta Corina. țional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman.
Aparatului  de  Specialitate  al  Primarului  municipiului  Caransebes  i  al  directiilor  i  serviciilorși Cristescu Codruta Corina. și Cristescu Codruta Corina.
subordonate Consiliului Local al municipiului Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si  se respinge in unanimitate de voturi din cei prezenti, cu 9
abtineri  din  partea  domnilor  Pasere  Felician  Ionel,  Corduneanu  Maria,  Dascalu  Valentin,  Bojin
Simion,  Schinteie  Petru,Sabadis  Ionel  Adreian,  Stefaroi  Iulian  Vlad,  Boncia  Natalia  Cosmina  iși Cristescu Codruta Corina.
Bistrean  Sanda  Ionela  i  7  voturi  împotriva  din  partea  domnilor  Paica  Simion,  Purdescu  Alinși Cristescu Codruta Corina.
Sebastian,  Dragomir  Cristian  Eugen,  Todorescu  Lazar,  Craciunescu  Emanuela  Ioconia,  Ponetchi
Maria,  i Pasat Aurel. și Cristescu Codruta Corina.
Punctul 1 peste ordinea de zi -  Proiect de hotărâre privind aprobarea documenta iei de avizare ațional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman.
lucrărilor de interven ii, a indicatorilor tehnico-economici i a devizului general pentru obiectivul dețional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman. și Cristescu Codruta Corina.



investi ii “Modernizare i extindere trotuare în municipiul Caransebe ”, aprobat pentru finan are prințional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman. și Cristescu Codruta Corina. și Cristescu Codruta Corina. țional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman.
Programul na ional de investi ii  „Anghel  Saligny”, precum i a sumei reprezentând categoriile dețional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman. țional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman. și Cristescu Codruta Corina.
cheltuieli finan ate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluițional DN6, aflat  în proprietatea publica a Statului Roman.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.
        Domnul Simion Bojin  multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise 
lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică si s-a incheiat la ora  12.10, drept pentru care s-a încheiat 
prezentul proces- verbal într-un singur exemplar.

                                                    PRESEDINTE DE SEDINTA
                                                     LS. Consilier,  Simion Bojin 

                                                                                             CONTRASEMNEAZA
                                                                        SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
                                                                                               CARANSEBES

                                                                                                  Ana Bratu

                                                           INTOCMIT

                                                     Dumbrava Vetuta 


