
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

       CONSILIUL LOCAL 

                                                                               DISPOZIŢIE

  privind convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de
30.03.2023

        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
30.03.2023 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: 24.03.2023
     Nr..
            A.B./V.D.
            Exp.3.



                                                                                          Anexa la Dispozitia nr.          /24.03.2023

    PROIECTUL ORDINII DE ZI
   a sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 30.03.2023

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data
de 30.03.2023.

2.-  Aprobarea  procesului-verbal  al  sedintei  extraordinare  a  Consiliului  Local  al  municipiului
Caransebeş, convocata de indata in  data de  14.03.2023.

3.- Proiect de hotarare privind  inscrierea in proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat a
imobilului inscris in CF nr. 33746 Caransebes, in suprafata de 550 mp, categoria curti constructii,
intravilan.

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

4.-  Proiect  de  hotarare  privind insusirea  documentatiei  cadastrale  si  aprobarea  dezmembrarii
terenului inscris in CF nr. 45213 Caransebes, nr. cad. 45213 in suprafata de 1457 mp, proprietatea
municipiului Caransebes, domeniul privat.

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

5.-  Proiect  de  hotarare  privind  insusirea  documentatiei  cadastrale  si  aprobarea  dezmembrarii
terenului inscris in CF nr. 40171 Caransebes, nr.cad 40171 in suprafata de 3781 mp, proprietatea
municipiului Caransebes, domeniul privat.

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

6.- Proiect de hotarare privind preluarea in proprietatea privata si trecerea in proprietatea publica a
Municipiului Caransebes, a unor terenuri situate in intravilanul municipiului Caransebes.

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

  7.-  Proiect  de hotărâre  privind  darea în  folosin ă  gratuită  catre  Spitalul  Municipal  de  Urgen ăți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de
Caransebe ,  a  unor  echipamente  medicale  de  ș, a unor echipamente medicale de radiologie,  în  vederea  desfă urării  de  activită iș, a unor echipamente medicale de ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de
medicale.

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

  8.-  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  i  completarea  HCL  nr.  47/25.02.2022  privindș, a unor echipamente medicale de 
Regulamentul de exploatare a parcarilor i zonelor de stationare cu plata, administrate de Serviciulș, a unor echipamente medicale de 
Public Pia a Gugulanilor.ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de



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

  9.- Proiect de hotărâre privind  organizarea Festivalului ,,  Ruga de la Oras”, in perioada 20-23
aprilie 2023, in Piata General Ioan Dragalina din municipiul Caransebes.

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

10.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea Targului de Paste in
perioada 01.04.2023-13.04.2023.

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

  11.- Proiect de hotărâre privind  stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si
in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in municipiul Caransebes.

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

 12.-  Proiect  de  hotărâre  privind  punerea  la  dispozitia  ,,Proiectului  regional  de  dezvoltare  a
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Caras-Severin, perioada 2014-2020” a terenurilor necesare
pentru construirea / reabilitarea obiecivelor de investitii din cadrul proiectului.

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

  13.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,, Extindere zona
locuinte – cartier Racovita ",  in extravilanul  municipiului Caransebes, prelungirea strazii Dimitrie A.
Sturza.

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

  14.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind structura organizatorica, atributiile
si functionarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si Centrului Operativ Local pentru Situatii
de Urgenta al municipiului Caransebes.

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

   15.- Proiect de hotărâre privind transformarea functiei publice ocupate, de referent, clasa III, grad
profesional  asistent,  de  la  Compartimentul  Registrul  Agricol  Inventar  Patrimoniu  al  Serviciului
Patrimoniu  si  Protectia  Mediului,  in  functia  publica  ocupata  de  consilier,  clasa I,  grad profesional
asistent, in cadrul aceluiasi compartiment.

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

   16.- Proiect de hotărâre privind  transformarea unor functii publice vacante din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului municipiului Caransebes.

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



 17.- Proiect de hotărâre privind aprobarea coeficientului de salarizare pentru functia de magaziner din
cadrul Clubului Sportiv Municipal Caransebes.
 

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

18.-  Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  Titlului  de  ,,Ceta ean  de  Onoare”  ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de al  municipiului
Caransebe ,  domnului Brecica Cristian -Carol.ș, a unor echipamente medicale de 

Iniţiator: Consilier local, Paica Simion
                                                   Prezintă: Comisia de specialitate nr. 5

19.-  Proiect  de  hotărâre  privind  respingerea plangerii  prealabile  formulate  de  catre  domnul  Minea
Mihai cu privire la revocarea art .1 al HCL nr. 265/31.10.2022, ca tardiv formulata.

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

 20.- Raport privind starea economică si socială  a municipiului Caransebes şi activitatea autorităţilor
administraţiei publice locale, în anul 2022.

Prezinta: Primarul municipiului Caransebes

            Punctul 21. – Întrebări.Interpelari.
Punctul 22.- Diverse.

  

                                                                                    CONTRASEMNEAZA ,
                      PRIMAR,                 SECRETARUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI      
                                                                                                                   CARANSEBES

          Felix-Cosmin Borcean                                                                       Ana Bratu

      Caransebes
      Data: 24.03.2023
     Nr. 
            A.B./V.D.
     Exp.3.


