ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA CARAŞOVA
CONSILIUL LOCAL
Proces-verbal
Încheiat astăzi, 29.03. 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 un număr de 9 consilieri locali din 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 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 contractării de servicii juridice de consultanţă, de
asistenţă şi/sau de reprezentare pentru autorităţile şi instituţiile publice din comuna Carașova,
pentru anul 2019. Initiator: Bogdan Petru-primar
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul
2018.Initiator: Bogdan Petru-primar
3.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unei suprafete de teren de 2668 mp din suprafata
totală a parcelei de 9028 mp si atribuirea acesteia în folosință gratuită,Uniunii Croaților din
România, pentru amenajarea ”Centrului cultural sportiv UCR” . Initiator: Bogdan Petru-primar.
4.Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi , fiind aprobată în unanimitate.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de servicii juridice de consultanţă, de
asistenţă şi/sau de reprezentare pentru autorităţile şi instituţiile publice din comuna Carașova,
pentru anul 2019.
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Domnul consilier Curiac intreabă care sunt colaboratorii pe servicii juridice/Primar- momentan
colaborăm cu doi avocati- d-l av. Birta si I. Cîrstinoiu.
Se supune la vot proiectul de hotărâre, finnd adoptată hotărârea cu unanimitate de voturi(9) .
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi:
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2018.
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
D-l consilier Curiac solicită să fie puse la dispozitie toate contractele de lucrări incheiate in anul
2018/Primar- consilierii au primit materialele in mapa de sedintă pentru toate lucrările supuse
aprobării CL.
Se supune la vot proiectul de hotărâre, finnd adoptată hotărârea cu unanimitate de voturi.(9)

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi:
3.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unei suprafete de teren de 2668 mp din suprafata
totală a parcelei de 9028 mp si atribuirea acesteia în folosință gratuită,Uniunii Croaților din
România, pentru amenajarea ”Centrului cultural sportiv UCR”
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 4 de pe ordinea de zi:
4.Diverse.
Domnul Primar informează C.L cu privire la modificările ce se impun in cazul contractelor de
achizitii publice, ca urmare a adoptării OUG nr.114/2018, implicit cresterea cheltuielilor de
manoperă;
În ce priveste tăierea lemnelor din izlaz(ex. Salcâmi), cetătenii vor urma o procedură prealabilă
tăierii arborilor, cu respectarea conditiilor legale(cere adresată primăriei, care va solicita
marcarea de către ocol)
De asemenea, d-l Primar prezintă situatia profitului intocmită de OS Banatul Montan , precum
si informarea intocmită cu ocazia efectuării verificărilor în teren privind igienizarea pajistilor, în
urma căreia se constată că peste 80% din suprafete sunt necurătate.
Nefiind alte discuții, preşedintele mulţumeşte tuturor pentru participare şi declară şedinţa
închisă.
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