
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

       CONSILIUL LOCAL 

                                                                              DISPOZIŢIE

  privind convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de
31.01.2023

        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
31.01.2023 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 
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      Felix-Cosmin Borcean                                                                      Ana Bratu

      Caransebes
      Data: 25.01.2023
     Nr..
            A.B./V.D.
            Exp.3.



                                                                                          Anexa la Dispozitia nr.          /25.01.2023

    PROIECTUL ORDINII DE ZI
   a sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 31.01.2023

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data
de 31.01.2023.

2.-  Aprobarea  procesului-verbal  al  sedintei  extraordinare  a  Consiliului  Local  al  municipiului
Caransebeş  din  data de  20.01.2023.

3.-  Proiect  de  hotarare  privind  organizarea licita iei  publice  cu plic  închis,  în  vederea închirieriiți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de
spa iului comercial nr. 8, înscris în CF nr. 43480- Caransebe , în suprafa ă de 17,57 mp, proprietateați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de ș, în suprafață de 17,57 mp, proprietatea ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de
municipiului Caransebe , domeniul public, cu destina ie comercială.ș, în suprafață de 17,57 mp, proprietatea ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de

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

4.-  Proiect  de  hotarare  privind organizarea licita iei  publice  cu  plic  închis,  în  vederea închirieriiți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de
spa iului comercial nr. 9, înscris în CF nr. 43480- Caransebe , în suprafa ă de 31,95 mp, proprietateați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de ș, în suprafață de 17,57 mp, proprietatea ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de
municipiului Caransebe , domeniul public, cu destina ie comercială.ș, în suprafață de 17,57 mp, proprietatea ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de

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

5.-  Proiect de hotarare privind   organizarea licita iei  publice cu plic închis, în vederea închirieriiți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de
spa iului comercial nr. 5, înscris în CF nr. 43480- Caransebe , în suprafa ă de 56 mp, proprietateați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de ș, în suprafață de 17,57 mp, proprietatea ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de
municipiului Caransebe , domeniul public, cu destina ie comercială.ș, în suprafață de 17,57 mp, proprietatea ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de

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

6.-  Proiect de hotarare privind  organizarea licita iei  publice cu plic închis,  în vederea închirieriiți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de
spa iului comercial nr. 1, înscris în CF nr. 43480- Caransebe , în suprafa ă de 18 mp, proprietateați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de ș, în suprafață de 17,57 mp, proprietatea ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de
municipiului Caransebe , domeniul public, cu destina ie comercială.ș, în suprafață de 17,57 mp, proprietatea ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de

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

  7. - Proiect de hotărâre privind prelungirea pe anul 2023 a termenului contractelor de inchiriere ce
urmeaza a fi incheiate, precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta i ș, în suprafață de 17,57 mp, proprietatea indexarea cu
ratei inflatiei de 13,8 % a pretului inchirierii la reinnoirea contractelor .

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

  8.- Proiect de hotărâre privind   prelungirea pe anul 2023 a termenului  contractelor de inchiriere a
spatiilor  comerciale  terenurilor  i  meselor  administrate  de  Serviciul  Public  Pia a  Gugulanilor  cuș, în suprafață de 17,57 mp, proprietatea ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de
conditia achitarii integrale a chiriei aferente anului 2022 si indexarea cu rata inflatiei  de 13,8%,  a
preturilor contractelor de inchiriere exprimate în moneda na ionala.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  prelungirea pe anul 2023 a termenului contractelor de inchiriere a
terenurilor  proprietate  publica sau privata a municipiului  Caransebes,  amplasamentelor  garajelor,
amplasamentelor chioscurilor si amplasamentelor teraselor sezoniere si indexarea cu rata inflatiei  de
13,8% a pretului inchirierii, la reinnoirea contractelor pentru care pretul inchirierii este exprimat în
moneda na ionala.ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de  

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

    10. - Proiect de hotarare privind  modificarea HCL nr. 314/28.12.2022 pentru aprobarea 
Regulamentului de exploatare a parcarilor i zonelor de sta ionare cu plata de pe raza municipiului ș, în suprafață de 17,57 mp, proprietatea ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de
Caransebes.

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

  11.- Proiect de hotarare privind  prelungirea termenului de valabilitate al abonamentelor eliberate 
pentru parcarile de resedinta care au facut obiectul HCL nr. 13/28.01.2022, pana la data demararii 
noii proceduri de atribuire prevazute de HCL nr. 315/28.12.2022.   
            

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

  12.- Proiect de hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren cu destinatia
construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003.

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

 13.-  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Regulamentului  privind  organizarea  Târgului  de
Primăvară în perioada 13.02.2023  - 10.03.2023, în Centrul Civic al municipiului Caransebes.

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

  14.- Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului pentru stabilirea criteriilor de incadrare
in categoria cladirilor si terenurilor neingrijite, situate in intravilanul municipiului Caransebes. 
         
                                             Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
 15.-Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Regulamentului  privind  retartizarea  si  inchirierea
locuintelor sociale din municipiul Carabnsebes si a criteriilor de eligibilitate si ierarhizare in baza
carora se  repartizeaza  locuintele sociale .
  
                                             Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

  16.- Proiect de hotarare privind  modificarea i  ș, în suprafață de 17,57 mp, proprietatea completarea HCL nr. 316/28.12.2022, cu privire la
desemnarea reprezentantului  municipiului Caransebes prin Consiliul Local, în Consiliul Director al
Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitară ”Banatul Alpin Nedeia”.ți sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de



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

 17.-  Proiect de hotarare privind reducerea capitalului social al SC POL -  COM CARANSEBES SRL.
                   
                                            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

 18.- Proiect de hotarare privind aorganizarea  retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar
de stat si particular pentru  anul scolar 2023-2024, in municipiul Caransebes.
               
                                            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

 19.- Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul
2023, pentru beneficiarii de ajutor social acordat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat si beneficiarii Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social.      
           
                                            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

 20.- Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale administrate
si finantate din bugetul local al municipiului Caransebes pentru anul 2023.
             
                                            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

 21.-  Proiect  de  hotarare  privind   aprobarea  numarului  de  posturi  pentru  asistentii  persoanli  ai
persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2023, la nivelul municipiului Caransebes.    
             
                                            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

  22.- Proiect de hotarare privind  transformarea functiei publice vacante de consilier clasa I , grad
profesional superior, de la Compartimentul Contabilitate al Directiei Economice in functia publica
vacanta de consilier, clasa I, grad profesional principal.
                 
                                            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 23.-  Proiect  de  hotarare  privind   incheierea  unui  contract  de  asistenta  juridica  cu  cabinetul  de
avocatura  Badila  Ionela  Claudia,  în  vederea  demararii  procedurilor  judiciare,  redactarea  iș, în suprafață de 17,57 mp, proprietatea
reprezentarea în sustinerea cauzei si apărării intereselor Consiliului Local al municipiului Caransebes
prin Primar, ale municipiului Caransebes prin Primar si ale Primarului municipiului Caransebes , în
cauza ce va avea ca obiect modificarea componentei ASMF Caransebes.
                 
                                            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.5



 24.- Prezentarea raportului privind activitatea desfasurata de asistenti personali ai persoanelor cu
handicap grav pe semestrul II, al anului 2022.

            Punctul 25. – Întrebări.Interpelari.
Punctul 26.- Diverse.
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                      PRIMAR,                 SECRETARUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI      
                                                                                                                   CARANSEBES

          Felix-Cosmin Borcean                                                                       Ana Bratu

      Caransebes
      Data: 25.01.2023
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     Exp.3.


