
    ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

                                                                   PROCES VERBAL

        Încheiat astăzi, 28.12.2022, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş prin Dispoziţia nr. 659/22.12.2022 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se 
propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 
28.12.2022.
        În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(1) si art.134, alin.(1), lit.a), alin.(2), convocarea 
Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se 
data, ora, locul desfăşurării şedinţeisi 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 Primarul municipiului Caransebes,  Secretarul General al municipiului 
Caransebeş, Ana Bratu si sunt prezenti 19 consilieri locali.
            De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.
Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.
Secretarul 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

             al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 28.12.2022.

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data
de 28.12.2022.

2.-  Aprobarea  procesului-verbal  al  sedintei  extraordinare  a  Consiliului  Local  al  municipiului
Caransebeş, convocata de îndată  in  data de  14.12.2022.

3.-  Proiect  de  hotarare  privind  inscrierea  in  domeniul  privat  al  municipiului  Caransebes, a  unor
terenuri aflate in proprietatea municipiului Caransebes, în suprafata totala de 185.016 mp,

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

4.- Proiect de hotarare  privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului
Caransebes, a imobilului inscris în  CF nr. 45197 Caransebes, având categoria de folosință arabil
si alipirea imobilelor inscrise in CF nr. 35587 Caransebes, CF nr. 35584 Caransebes, CF nr.
45197 Caransebes si CF nr. 36118 Caransebes.

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

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea  Regulamentului de exploatare a parcărilor şi zonelor de
staţionare cu plată, de pe raza municipiului Caransebeș.



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

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de
parcări de reședință din municipiul  Caransebeș.

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

7.- Proiect de hotarare privind dobândirea de către UAT Municipiul Caransebeș prin Consiliul Local,
a calității de membru aderent al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Banatul Alpin Nedeia”,
aprobarea Statutului și a Actului Constitutiv al Asociatiei.

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

8.-  Proiect de hotarare privind  darea în folosință gratuită către Liceul Tehnologic "Trandafir 
Cocârlă" Caransebeş a trei spatii aflate la parterul imobilului situat în municipiul Caransebeș, 
str.Tribunalului, nr.2, înscris în CF nr.35656 Caransebes.

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

9. - Proiect de hotarare privind   aprobarea Planului Urbanistic Zonal   - EXTINDERE  ZONA DE
LOCUINTE FAMILIALE-strada Ciprian Porumbescu, nr. cad 43688, CF nr.43688 Caransebes.

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

10. - Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal  - LOCUINTE COLECTIVE 
CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER” - strada Libertății, nr.17, nr. cad 41787, CF nr. 
41787 Caransebes.

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

11.- Proiect de hotarare privind  modificarea  H.C.L. nr.97/30.03.2016 privind aprobarea 
Regulamentului serviciului de transport public local de persoane în municipiul Caransebeș.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

12.- Proiect de hotarare privind  transformarea unor functii publice vacante  de la Compartimentul
Contabilitate al Directiei Economice, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Caransebes.

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

13.- Proiect de hotarare privind  privind acordararea normei de hrană personalului Serviciului Poliţia
Locală , în perioada 01.01.2023-.31.07.2023. 



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

14.-  Prezentarea  Raportului  de  activitate  pe  anul  2022  al  Serviciului  Voluntar  pentru  Situații  de
Urgența Caransebes.
                                                              Prezinta: Primarul municipiului Caransebes
                                            

            Punctul 15. – Întrebări.Interpelari.
Punctul 16.- Diverse.

Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş 
din data de 29.11.2022.
Domnul Primar propune completarea ordinii de zi cu 2 proiecte de hotarare: 
1. Aprobarea procesului- verbal al sedintei extraordinare convocata de indata in data de 22.12.2022.
2. Proiect de hotarare privind ajustarea/modificarea tarifului pentru colectarea, transportul și 
depozitarea deseurilor menajere din municipiul Caransebes, conform fisei de fundamentare pentru 
ajustarea  tarifului de colectare separata si transport separat al deseurilor reziduale din deseurile 
municipale.
Se supun la vot completarile aduse și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.
Se supune la vot ordinea de zi cu completarile aduse și se aproba în unanimitate de voturi din cei 
prezenti.
Punctul 2. Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş, convocata de îndată  in  data de  14.12.2022.
Se supune la vot procesul- verbal și se aproba cu majoritate  de voturi din cei prezenti cu 18 voturi 
pentru și o abținere din partea domnului Rafa Vasile - Iulian .
Punctul .3.-Proiect de hotarare privind  inscrierea in domeniul privat al  municipiului Caransebes, a
unor terenuri aflate in proprietatea municipiului Caransebes, în suprafata totala de 185.016 mp,
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenți.
Punctul 4. Proiect de hotarare trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 
Caransebes, a imobilului inscris în  CF nr. 45197 Caransebes, având categoria de folosință arabil
si alipirea imobilelor inscrise in CF nr. 35587 Caransebes, CF nr. 35584 Caransebes, CF nr. 
45197 Caransebes si CF nr. 36118 Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenți.
Punctul 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de exploatare a parcărilor şi zonelor
de staţionare cu plată, de pe raza municipiului Caransebeș.
Domnul Primar propune ca amendament introducerea anexei 3 la Regulament , astfel::          ,, Anexa 
nr.3  la Regulamentul de exploatare  a parcărilor și zonelor de  
           staţionare cu plată de pe raza  Municipiului Caransebeș          

       TAXELE DE PARCARE  PENTRU UTILIZAREA  PARCĂRILE PUBLICE CU PLATĂ
I. TICHETE DE PARCARE  valabile în perioada 01.01.2023- până la achiziționarea serviciului 
de plată prin intermediul SMS și  aplicație mobilă
                                                     
1) Tarif orar  (parcomate): 1ora / 2,0  lei 
2) Tarif zilnic :   10  lei/zi
II. TICHETE DE PARCARE  valabile după  achiziționarea serviciului de plată prin intermediul 
SMS și aplicație mobilă



                                                     
1) Tarif orar  (parcomate): 1ora / 2,5 lei,  2 ore /5 lei, 3 ore/ 7,50 lei;
2) Tarif  prin SMS (la tarife se adaugă costul mesajului text si comisionul de procesare al platii)  –
1ora / 2,5 lei,  2 ore /5 lei, 3 ore/ 7,50 lei;
3)Tarif prin aplicatia mobila de plata : 1ora / 2,5 lei,  2 ore /5 lei, 3 ore/ 7,50 lei;
4) Tarif zilnic :   12  lei/zi
                        
III.  ABONAMENTE DE PARCARE
1.) abonament  lunar parcare persoane juridice -  76,0 lei/lună  ; 
2.) abonament lunar parcare persoane juridice la purtător -94 lei/lună; 
3.) abonament lunar  parcare persoane fizice -  61 lei/lună;
4.) abonament lunar parcare persoane fizice la purtător -76 lei/lună;  
5.) abonament anual parcare persoane juridice, persoane  fizice autorizate, etc. -  685 lei/an
6.) abonament anual la  purtător parcare persoane juridice, fizice autorizate, etc. - 843 lei/an;
7.) abonament anual  parcare persoane fizice -  548  lei/an ; 
8.) abonament anual  la purtător parcare persoane fizice -685 lei/an;  
În cazul achitării prin  SMS la tarife se adaugă costul mesajului text si comisionul de procesare al platii.
Se supune la vot amendamentul adus si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adus si se aproba in unanimitate de voturi din
cei prezenti.
Punctul 6.  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
sistemului de parcări de reședință din municipiul  Caransebeș.
Domnul Primar propune ca amendament : ,,Eroare materială la anexa nr. 2  la  Regulamentul  de 
Organizare și Funcţionare a Sistemului de Parcări  de Reședință din Municipiul  Caransebeș în sensul că
au fost inversate valorile tarifelor de bază propuse , sumele corecte fiind de 160 lei /an pentru parcările 
de reședință neacoperite, respectiv 190 lei/an pentru parcările de reședință acoperite”. 
Se supune la vot amendamentul adus si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adus si se aproba in unanimitate de voturi din
cei prezenti.
Punctul 7. Proiect de hotarare privind dobândirea de către UAT Municipiul Caransebeș prin Consiliul
Local, a calității de membru aderent al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Banatul Alpin 
Nedeia”, aprobarea Statutului și a Actului Constitutiv al Asociatiei.
      Domnul Viceprimar spune ca a citit  obligațiile care ar reveni Caransebeșului și anume,  membrii 
care sunt excluși sau se retrag nu au nici un drept asupra patrimoniului și sunt nevoiți să-și plătească 
contribuțiile la care s-au obligat. De asemenea, în cazul angajării de către ADI a unor obligații 
financiare, cel care se retrage este obligat să-și achite cota de participare la investiție până la 
finalizare, dacă aceasta este pe terenul ei. Acest proiect este făcut doar pentru a salva de la demolare 
cabana lui Romeo Dunca de pe munte.
      Conducerea asociației este: președinte – Romeo Dunca, Consiliu Director format din Cornel 
Galescu și alți doi. Ideea este că dacă cineva ne impune o investiție, noi suntem obligați să o achităm. 
Nu știu dacă ați văzut harta, dacă vă uitați e toată zona de dezvoltare și cabana existentă a domnului 
Dunca, pentru care există ordin de demolare. Proiectul este să salveze cabana lui Dunca, eu așa 
înțeleg, îi facem o afacere de familie? Eu nu  voi vota așa ceva. Mai am un semn de întrebare, noi nu 
știm traseul și trebuia să-l aprobăm astăzi. Nu poți să-mi bagi sub nas ceva și să te aștepți să mănânc 
dacă nu-mi convine.
       Domnul Primar spune  că proiectul este unul benefic pentru Caransebeș, inițiativa de pe munte 



mergând înainte cu sau fără municipiul pe care-l conduce. Dacă ești fair play, citește și beneficiile. Noi
ne-am dat deja acordul de principiu într-o ședință anterioară, că suntem sau nu membri, proiectul se 
va derula. Eu nu-l apăr pe domnul Dunca, dar treaba cu cabana nu ne privește, nu cred că dacă intră 
Caransebeșul în asociație îi creăm un statut de legalitate. Nu scrie niciunde că dacă noi intrăm în 
asociație, cabana lui Dunca devine legală. Eu consider că intrarea noastră în această asociație, 
lăsându-l la o parte pe Dunca și alte jocuri care există, aduce un beneficiu municipiului pe termen 
lung. Că e Dunca, că nu e Dunca, pe mine mă lasă indiferent, poate să vină oricine.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti cu 13 voturi
pentru din partea domnilor Purdescu Alin Sebastian, Ponetchi Maria, Craciunescu Emanuela Iconia, 
Dragomir Cristian Eugen, Todorescu Laza, Paica Simion, Rafa Vasile – Iulian , Schinteie Petru, 
Dascalu Valentin, Sabadis Ionel, Stefaroi Iulian Vlad, Boncia Natalia Cosmina și  Bojin Simion 5 
abtineri  din partea domnilor Pasere Felician Ionel, Cristescu Codruta Corina, Corduneanu Marian, 
Bistrean Sanda si  Curelea Dragos Constantin si un vot impotriva din partea domnului Pasat Aurel 
Punctul 8. Proiect de hotarare privind darea în folosință gratuită către Liceul Tehnologic "'Trandafir 
Cocârlă" Caransebeş a trei spatii aflate la parterul imobilului situat în municipiul Caransebeș, 
str.Tribunalului, nr.2, înscris în CF nr.35656 Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu unanimitate de voturi di cei prezenti.
Punctul 9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  - EXTINDERE  ZONA 
DE LOCUINTE FAMILIALE-strada Ciprian Porumbescu, nr. cad 43688, CF nr.43688 Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  - LOCUINTE 
COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER” - strada Libertății, nr.17, nr. cad 
41787, CF nr. 41787 Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti. 
Punctul 11. Proiect de hotarare privind   modificarea  H.C.L. nr.97/30.03.2016 privind aprobarea 
Regulamentului serviciului de transport public local de persoane în municipiul Caransebeș. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti  .
Punctul 12. Proiect de hotarare privind   transformarea unor functii publice vacante de la 
Compartimentul Contabilitate al Directiei Economice, din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Caransebes.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti  .
Punctul 13. Proiect de hotarare privind privind acordararea normei de hrană personalului Serviciului 
Poliţia Locală , în perioada 01.01.2023-.31.07.2023. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti  .
Punctul 14. Prezentarea Raportului de activitate pe anul 2022 al Serviciului Voluntar pentru Situații
de Urgența Caransebes.
    Domnul Todorescu precizeaza ca acest punct este pentru informare.       
Punctul 1 peste ordinea de zi  - Aprobarea procesului- verbal al sedintei extraordinare convocata de 
indata in data de 22.12.2022.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.
Punctul 2 peste ordinea de zi  - Proiect de hotarare privind  ajustarea/modificarea tarifului pentru 
colectarea, transportul și depozitarea deseurilor menajere din municipiul Caransebes, conform fisei de 
fundamentare pentru ajustarea  tarifului de colectare separata si transport separat al deseurilor reziduale
din deseurile municipale.
     Domnul Viceprimar spune ca a depus  un amendament și anume Suma de  18 lei plus TVA, adică 
21,4 lei, față de propunerea inițială la persoanele fizice, și 160 de lei plus TVA, la juridice. Transal a 
venit cu un program unde erau și reducerea cheltuielilor salariale la TESA și reduceri de personal tot 
la TESA. Am văzut că au fost identificați și peste 1000 de noi abonați, consider că ceea ce au propus 
ei, 21,7 lei plus TVA (aproape 26 de lei la persoane fizice este enorm. Iar pe firme, cu 190 de lei plus 



TVA, le aruncam în cap.
     Domnul Primar spune ca este de acord cu acest  amendament, în condițiile în care cei de la Transal
Urbis au mai multe măsuri în planul de redresare a societății care are o datorie de 1 milion de euro. 
Una dintre acestea, convenită deja cu liderul de sindicat care și-a dat seama ca Transal e într-o 
situație complicată, disponibilizarea a 15 oameni de la TESA. Sunt total de acord cu propunerea, 
Transal a luat deja unele măsuri, dacă ei continuă cu acest pachet de măsuri care e absolut necesar,     
Dacă lucrurile stau cum trebuie, o să lăsăm așa prețul, nu mai propun taxa de habitat. Dacă vedem și 
din partea Transal că există disponibilitate în a lua acele măsuri pe care trebuie să le ia, adică să 
vedem măsuri și din interior. Ei au cerut 30 de lei, ceea ce le-ar fi permis să funcționeze cu actualul 
număr de angajați, de 104, dar cu toți suntem de acord că 40 la TESA, la 60 de muncitori este 
disproporționat. Chiar și așa, mult prea mult, în condițiile în care spitalul, spre exemplu, are 27 de 
persoane la TESA, dar de 5 ori mai mulți angajați decât salubritatea. 
       Domnul Cordunenau Marian spune ca trebuie luate în discuție și orele suplimentare care nu ar 
mai trebui plătite.
      Domnul Paica Simion spune că, după calculele sale, încasările lunare ale Transal Urbis se ridică 
la 500.000 de lei, dar conducerilor care s-au succedat până acum nu le-au ajuns niciodată banii. 
„Cine a greşit să plătească, pe mine nu mă interesează din ce partid a fost. Dar nu toată ziua venim şi 
punem bir pe oamenii ăştia! Chiar nu sunteţi din Caransebeş? Sunt oameni care n-au ce mânca. 
Curentul s-a scumpit, apa s-a scumpit, soarele s-a scumpit, totul se scumpeşte, de unde să tot dea omul
bani? Cu 1.500 de lei salariu pe lună?”. De ce mai e Minea acolo? Ăștia sunt niște sugători de bani, 
niște ciripitori în ureche.
       Domnul Curelea Dragoş  a adus în discuţie raportul întocmit de fostul administrator Mihai Minea,
scoţând în evidenţă faptul că, în fiecare lună, societatea Transal Urbis înregistrează, în medie, pierderi
de 50.000 de lei, cu un maxim în luna iunie, când pierderile s-au cifrat la 118.000 de lei. Pierderile 
totale ale Transal sunt de 5 milioane de lei, adică un milion de euro. Sunt şi datorii din urmă. Acum e 
simplu să vii şi să spui că măreşti preţul la gunoi. Nu putem să mărim preţul încontinuu, ca să avem un
management prost în ultimii 10 ani.
       Domnul Schinteie Petru  membru în AGA la Transal Urbis, a făcut un calcul între tariful propus în
proiectul de hotărâre, de 25,8 lei, şi cel din amendamentul Viceprimarului, de 21,4 lei, pentru 
persoanele fizice, din care a rezultat că, la 15.000 de abonaţi, s-ar aduna 66.600 de lei, care, împărţiţi 
la 5.000 de lei, cât este un salariu mediu la TESA, ar acoperi salariile a 14 oameni, prin urmare ar 
trebui să se renunţe tot la 14 angajaţi. Aceasta ar fi cea mai la îndemână soluţie. Mai sunt şi altele, 
fiindcă am înţeles că taxa de habitat nu e chiar bătută în cuie acum, dar ar fi creşterea numărului de 
abonaţi, pentru că noi am dat un termen, 1 mai, până la care să se ajungă la 17.000, caz în care s-ar 
putea face acolo nişte dezvoltări. Şi mai sunt anumite aspecte care ar trebui îmbunătăţite la Transal, 
inclusiv în ceea ce priveşte orele suplimentare, lucru care s-a şi discutat, dar aş sublinia un aspect 
foarte important care s-a desprins din discuţia cu liderul de sindicat, domnul Apostol Marian. Mi s-a 
părut un om foarte onest faţă de Caransebeş şi faţă de Transal, fiindcă un lider de sindicat a fost de 
acord cu o disponibilizare de 15 oameni de la TESA. Iar asta înseamnă mult, dar îşi dă seama că 
Transal Urbis este într-o situaţie complicată. Din punctul meu de vedere, amendamentul propus de 
domnul Viceprimar e pertinent şi îi obligă, totodată, pe cei de la Transal să fie în parteneriat cu noi.
         Domnul Primar spune ca , nu luăm doar măsuri populare, trebuie să rupem cumva pisica. 
Chimigeriu a venit de mai multe ori cu propunere de mărire și nu am fost de acord din cauza 
populismului nostru, și mă includ și eu aici, ba chiar, la un moment dat, actualii mei colegi PSD, în 
2017,  au micșorat prețul.
Se supune la vot amendamentul adus și se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti cu 10 voturi 
pentru din partea domnilor Schinteie Petru, Dascalu Valentin, Sabadis Ionel, Stefaroi Iulian Vlad 
Boncia Natalia Cosmina, Bojin Simion  Cristescu Codruta, Cordunenanu Marian, Pasere Felician 
Ionel și Pasat Aurel si cu 9  abtineri din  partea domnilor Purdescu Alin Sebastian, Ponetchi Maria, 



Craciunescu Emanuela Iconia, Dragomir Cristian Eugen, Todorescu Laza, Paica Simion, Rafa Vasile –
Iulian,  Curelea Dragos Constantin și Bistrean Sanda.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adus  si se aproba cu majoritate  de voturi din
cei prezenti 10 voturi pentru din partea domnilor Schinteie Petru, Dascalu Valentin, Sabadis Ionel, 
Stefaroi Iulian Vlad Boncia Natalia Cosmina, Bojin Simion, Cristescu Codruta, Cordunenanu Marian, 
Pasere Felician Ionel și Pasat Aurel, 7  abtineri din  partea domnilor Purdescu Alin Sebastian, 
Ponetchi Maria, Craciunescu Emanuela Iconia, Dragomir Cristian Eugen, Todorescu Laza, Paica 
Simion, Rafa Vasile – Iulian și 2 voturi împotriva din partea domnilor  Bistrean Sanda si  Curelea 
Dragos Constantin .
Domnul Curelea Dragos solicita după 3 luni să vină și sa prezinte în Consiliul Local măsurile luate.
Domnul Paica Simion solicita rapoartele de audit de la toate institutiile și societatile Consiliului 
Local.

             Punctul 15. – Întrebări.Interpelari.
 Punctul 16.- Diverse.

            Domnul Dragomir Cristian - Eugen precizeaza ca a fost un an delicat, cu razboi, cu iesiri din
pandemie,  Consiliul  local   s-a descurcat  fosrte  bine,  avem proiect  prin PNRR, cele  mai  importante
proiecte au trecut atunci cand am avut un punct de vedere comun. Consider ca anul acesta ar trebui sa
tinem cont ce trebuie pentru oras, iar cea mai mare pierdere a nostra a fost Stadionul din Teius.Am
crescut pe acel stadion si nu mai am acecs la acel stadion. Suntem un oras imbatranit, ne pleaca tinerii.
Ma bucur ca nu am mai avut patinoar, iar banii sa fie folositi cu o mult mai mare prioritate, sa renuntam
la  chefuri,  la  rugii  iar  cand  adunam  acele  sume  vedem  ca  dau  un  stadion.  Parerea  mea  este  sa
cumparam acel stadion, chiar cu un imprumut pe termen lung.
           Domnul Primar spune ca ne gandim sa afcem acea pista de alergat in Teius, in jurul parcului de
copii. Chiar daca  nu am tinut ruga anul acesta, nu s-a intamplat nimic.

              Domnul Schinteie Petru intreaba, despre deranjamentele de la iluminatul public, cine le anunta?
            Doamna Cristescu Codruta spune ca a sunat direct la Enel si au raspuns ca le remediaza in 30 minute.
              Domnul Schinteie Petru spune ca atunci cand nu a fost curent, s-a crezut in oras ca se face economie.

       Domnul Viceprimar spune ca in oras s-au schimbat becurile de aceea a fost intrerupt curentul, s-au
pus becuri economice.
       Domnul Schinteie Petru spune ca, legat de stadion , am putea cumpara Sala Polivalenta si stadionul
1 Mai.

                  Domnul Viceprimar spune ca acestea costa 850.000 de euro.
                 Domnul Dascalu Valentin spune ca se port gasi solutii.

       Domnul Paica Simion spune ca a primit auditul de SPIR pe care o sa-l dea si presei. In audit scrie
ca persoana care se ocupa de achizitii nu are mail de serviciu, ci mail propriu, am mai vazut acolo
achizitii directe pana in suma de 100.000 lei ca sa nu faca licitatie, au fost facute atribuiri pe lucrari pe
baza unei singure oferte, au fost receptionate lucrari care nu au fost terminate, ce au facut cu acei bani?
           Domnul  Dumbravă Adrian Manager al Spitalului spune ca,  conform bugetului făcut la începutul
lui 2022, Consiliul Local Caransebeş trebuia să participe la cheltuielile curente ale spitalului cu suma
de 1,3 milioane de lei, din care s-au primit 400.000 de lei. Există un minus de 900.000 de lei, pe care nu
o să-i mai primim, dar banii aceştia au venit la spital prin lucrările pe care Consiliul local, Primăria, le-
a derulat prin Serviciul Public de Întreţinere şi Reabilitare. Au mai fost cheltuieli de capital în sumă de
1.420.000 de lei, bani care au fost primiţi. Am primit în total 1.820.000 de lei, plus lucrările executate de
SPIR, pe care nu pot să le cuantific, dar au fost undeva în marja despre care am vorbit. Şi anul trecut,
Consiliul local a participat cu suma de aproximativ două milioane de lei. Am avut multe discuţii cu cei
din Departamentul economic, şi din bugetul local cam aceştia sunt banii care merg către spital pentru
diferite cheltuieli, chiar dacă, sigur, nevoile sunt mai mari. Propunerea mea este ca în anii următori,
începând cu 2023, banii aceştia să meargă direct pe utilităţi. Anul acesta, cheltuielile cu utilităţile, fără
luna decembrie, care nu s-a facturat, au fost de 2.140.000 de lei. Pentru că noi, fiind în arierate, adică



nu putem plăti facturile decât la 90 de zile, plătim în fiecare lună penalităţi, iar penalităţile pe aceste
utilităţi se ridică la aproximativ 6.000 de lei. Banii aceştia, care de fapt sunt tot ai cetăţenilor, i-am
economisi dacă sumele pe care le daţi spitalului le-aţi duce direct la utilităţi.
        În momentul de faţă, datoria Spitalului Municipal de Urgenţă din Caransebeş este de 11.047.926 de
lei, din care 7.500.000 de lei în arierate, adică datorii cu o vechime mai mare de 90 de zile. De la Casa
Judeţeană de Asigurări de Sănătate, unitatea medicală are de primit peste 300.000 de lei, bani pe care
nu cred că-i  vom încasa în viitorul apropiat.  Cu această sumă, datoria spitalului  ar scădea sub 11
milioane de lei.
       Acestea sunt lucrurile cât de cât pozitive, dar, în afară de banii  am vorbit, noi nu am primit nicio
altă subvenţie, nu am primit nicio injecţie de capital, şi totuşi datoriile au scăzut, din aprilie 2021, de la
13,5 milioane de lei la 11 milioane de lei, în condiţiile în care unele lucruri s-au schimbat la spital. Până
la 31 decembrie, noi am fost decontaţi, fiind un spital suport COVID, la cheltuială, de asta ne-am permis
lucrul acesta. De la 1 ianuarie, însă, lucrurile se schimbă şi vom fi decontaţi la realizări. La momentul
acesta, gradul de ocupare al spitalului este de 55-60 la sută. Asta înseamnă cheltuială cu fiecare pat pe
care noi îl avem neocupat, prin personalul pe care, oricum, îl alocăm, fiindcă normativul spune că fie ai
trei pacienţi pe secţie, fie că ai 30, oamenii trebuie să fie acolo. Eu am venit cu o propunere, nu de
desfiinţare a posturilor, ci doar de mişcare a lor, şi nu a trecut. În luna august am venit în Consiliul local
cu firma de audit  şi  management  şi  aţi  refuzat  ca acei  oameni  să prezinte  nişte  cifre.  Eu am venit
întotdeauna cu propuneri de restructurare, şi n-au prea trecut. Pentru că, de la 1 ianuarie, trecem pe
acest sistem de decontare, iar în luna februarie nu vor fi bani de salarii, rugămintea mea este ca, în
ianuarie, să avem o şedinţă în care vă voi prezenta fiecare secţie, ce cheltuială are, ce venit ar trebui să
aibă, fiindcă sunt compartimente şi secţii care trebuie desfiinţate, şi trebuie să luăm decizia asta. Altfel,
în februarie, martie, nu ne vom putea lua salariile. Sunt măsuri nepopulare, dar asta e realitatea, şi
numai  la  noi.  Dacă  vine  alt  model  de  decontare  la  nivel  naţional,  vom merge  pe  el,  probabil  că
restructurarea va fi atunci mai întinsă, mai uşoară, ne vom gândi şi la oameni, dar, pe modelul care se
implementează acum, n-avem ce face.
     Au început negocierile pentru Contractul colectiv de muncă, discuţiile referindu-se la sporuri, şi s-a
acceptat nivelul minim al acestora, lucru ce aduce o economie consistentă, dar nu suficientă încât să
acopere pierderile create prin numărul de paturi, prin urmare e nevoie de un mix de măsuri pentru a
echilibra situaţia.

       Domnul  Todorescu Lazar  multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise 
lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică si s-a incheiat la ora  16.00 ,drept pentru care s-a încheiat 
prezentul proces- verbal într-un singur exemplar.
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