ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA CARAŞOVA
CONSILIUL LOCAL
Proces-verbal
Încheiat astăzi, 12.03. 2019, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local Caraşova,
judeţul Caraş-Severin.
Convocarea pentru şedinţa ordinară s-a efectuat în conformitate cu prevederile Legii 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare, în baza dispoziţiei primarului.
Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi un număr de 10 consilieri locali din cei 11 consilieri
locali în funcție. Lipseste d-l Filca Mihai. Sunt prezenti de asemenea, domnul primar și secretarul
comunei, functionari din aparatul de specialitate al primarului.
Lucrările sedintei sunt deschise de către presedintele de sedintă, domnul consilier Ifca Petru.
În continuare, este supus spre aprobare, procesul verbal din sedinta anterioară.Nu sunt obiectiuni.
Se supune la vot procesul verbal, fiind aprobat în unanimitate.
Se trece la prezentarea ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea pierderilor tehnologice din sistemul de alimentare cu apa în
comuna Carasova. Initiator: Bogdan Petru-primar.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 1.305.420,09 lei din excedentul bugetar,
pentru finantarea cheltuielilor aferente obiectivului de investitii ”Extindere canalizare Carasova”, finanțat
prin PNDR, măsura 7.2 . Initiator: Bogdan Petru-primar.
Domnul primar propune retragerea proiectului de hotărâre de la punctul 2 si inlocuirea acestuia cu
proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetar al anilor precedenți,
pentru finantarea cheltuielilor aferente obiectivelor de investitii , finanțate prin PNDR, Măsura 7.2.
Se supune la vot ordinea de zi modificată, fiind aprobată cu 6 voturi pentru, 4 abtineri(PNL)
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea pierderilor tehnologice din sistemul de alimentare cu apa în
comuna Carasova.
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Domnii consilieri Pauta si Curiac obiectează, afirmând că s-au mai aprobat pierderile de apă intr-o
sedintă anterioară.
Se supune la vot proiectul de hotărâre, finnd adoptată hotărârea în unanimitate.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetar al anilor precedenți,
pentru finantarea cheltuielilor aferente obiectivelor de investitii , finanțate prin PNDR, Măsura 7.2.
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Sunt obiectiuni din partea din partea consilierilor Pauța Mihai, Curiac Gheorghe, Bogdan Petru, care
consideră că nu este necesară aprobarea consiliului local, din moment ce investitia a fost deja aprobată.
Domnul primar sustine legalitatea si oportunitatea proiectului de hotărâre, acesta fiind necesar in vederea
efectuării plătilor aferente celor două proiecte, până la aprobarea bugetului.
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 5 voturi pentru, 5 abtineri(PNL, Pauta), în consecintă, hotărârea nu
a fost adoptată, nefiind întrunit numărul de voturi necesare pentru adoptarea acesteia)
Nefiind alte discuții, preşedintele mulţumeşte tuturor pentru participare şi declară şedinţa închisă.
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