ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA CARAŞOVA
CONSILIUL LOCAL
Proces-verbal
Încheiat astăzi, 28.02. 2019, în cadrul şedinţei ordinare 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 toși cei 11 consilieri locali în funcție. 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 Frana
Ivan.
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 modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de
specialitate a primarului comunei Carașova, ca urmare a desființării postului de paznic de păsune
din cadrul Compartimentului Gospodărire, Administrativ, Pază. Initiator: Bogdan Petru-primar
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pentru anul
2019. Initiator: Bogdan Petru-primar
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării si a volumului maxim de masă lemnoasă ce
urmează a fi recoltată din fondul forestier al Comunei Carasova, în anul 2019. Initiator: Bogdan
Petru-primar.
4.Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitatie publică, a imobilului compus din
clădire si teren în suprafață de 930 mp, situat în localitatea Carașova, înscris în CF 30122,
nr.cad.30122 Carasova, proprietate publică a comunei, pentru amenajare depozit materiale și
desfășurare activități comerciale. Initiator: Bogdan Petru-primar;
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu Oficiul Județean
pentru Finantarea Investițiilor Rurale Caras-Severin , pentru depozitarea arhivei instituției .
Initiator: Bogdan Petru-primar.
6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. Initiator: Bogdan Petru-primar.
7.Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi în forma modificată, fiind aprobată în unanimitate.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi:
1.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de
specialitate a primarului comunei Carașova, ca urmare a desființării postului de paznic de păsune
din cadrul Compartimentului Gospodărire, Administrativ, Pază.
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot proiectul de hotărâre, finnd adoptată hotărârea cu 10 voturi
pentru,1 abtinere (Curiac).
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi:

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pentru anul
2019.
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot proiectul de hotărâre, finnd adoptată hotărârea cu
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi:
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării si a volumului maxim de masă lemnoasă ce
urmează a fi recoltată din fondul forestier al Comunei Carasova, în anul 2019.
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Domnul consilier Curiac apreciază că este prea mare cantitatea ce urmează a fi recoltată, nu se
cunoaste dacă este eficietă activitatea ocolului silvic, solicită să fie prezentată o informare în
acest sens. Domnul Primar precizează că O.S. a trimis o situatie pentru anul precedent, care va fi
prezentată consiliului local în următoarea sedintă.
Se supune la vot proiectul de hotărâre, finnd adoptată hotărârea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi:
4.Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitatie publică, a imobilului compus din
clădire si teren în suprafață de 930 mp, situat în localitatea Carașova, înscris în CF 30122,
nr.cad.30122 Carasova, proprietate publică a comunei, pentru amenajare depozit materiale și
desfășurare activități comerciale.
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot proiectul de hotărâre, finnd adoptată hotărârea cu
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi:
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu Oficiul Județean
pentru Finantarea Investițiilor Rurale Caras-Severin , pentru depozitarea arhivei instituției .
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Domnul consilier Pauța vine cu propunerea de a se atribui spatiul din Gradinita
Domnul consilier Curiac nu este de acord cu propunerea, consideră că spatiul va fi degradat
(găurirea peretilor) si nu este benefică o asemenea propunere, grupul PNL nu va fi de acord.
Se supune la vot propunerea: 4 voturi pentru, 7 abtineri, în consecintă hotărârea nu a fost
adoptată.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi:
6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Se fac propuneri: D-l consilier Filca propune pe d-l consilier Ifca Petru. Se supune la vot
propunerea, d-l consilier Ifca fiind ales presedinte de sedintă cu 10 voturi (d-l Ifca nu votează)
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi:
7.Diverse.
Domnul Primar prezintă următoarele cereri:
-

Cererea OS Banatul Montan privind atribuirea unui spatiu pentru depozit material lemnos
Propunerea de achizitionare a unui autoturism pentru SPAAC Carasova

De asemenea, este prezentat de către domnul primar, raportul privind activitatea asistentilor
personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2018. Nu sunt obiectiuni.
Domnul consilier Frana întreabă in ce stadiu este cererea UCR pentru atribuire teren construire
teren multifunctional?/Primar- asteptăm să vină documentatia cadastrală de dezlipire a
imobilului;

Domnul consilier Vatav solicită să se intervină pe drumul DC 75 zona salas Filipoane deoarece ,
din cauza scurgerilor de apă, s-au format cratere in asfalt/Primar- se intentionează depunerea
unui proiect pentru asfaltare străzi;
D-l consilier Pauța solicită să fie inlocuit indicatorul de circulatie de la Leica; de asemenea,
propune amplasarea unui indicator cu stationare interzisă în fata liceului; propune toaletarea
arborilor (Tei) din centrul comunei.
D-l consilier Bocsan întreabă care este stadiul proiectelor de infrastructură aflate in curs de
implementare la nivelul comunei?Domnul primar prezintă o scurtă informare a stadiului tuturor
proiectelor ce se implementează la nivelul comunei, atât cele finantate prin AFIR cât si cele pe
PNDL.
Nefiind alte discuții, preşedintele mulţumeşte tuturor pentru participare şi declară şedinţa
închisă.
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