ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA CARAŞOVA
CONSILIUL LOCAL
Proces-verbal
Încheiat astăzi, 31.01. 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 deputat Ghera G. Slobodan, primarul și secretarul comunei,
functionari din aparatul de specialitate al primarului.
Domnul primar salută prezenta în sală a domnului deputat Ghera, la lucrările sedintei.
De asemenea, domnul deputat salută primarul, membrii consiliului local si ceilalti
participanti la lucrările sedintei.
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 si a statului de funcții al aparatului
de specialitate al primarului comunei Carasova.
2.Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ
preuniversitar de stat de pe raza comunei Carasova, pentru anul 2019-2020.
3.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 si a statului de funcții al aparatului
de specialitate al primarului comunei Carasova.
Domnul consilier Curiac are obiectiuni în ce priveste reînfiintarea postului de muncitor pentru
detasarea muncitorului de la SPAAC. Nu sunt alte discutii. Se supune la vot proiectul de
hotărâre, finnd adoptată hotărârea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi:
2. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar
de stat de pe raza comunei Carasova, pentru anul 2019-2020.
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Domnul consilier Curiac afirmă că ”grupul PNL ” se va abține de la vot, deoarece sunt în proces
cu Inspectoratul Școlar.
Se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptată hotărârea cu 7 voturi pentru, 4
abtineri(PNL)
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi:
3.Diverse.
Domnul Primar prezintă cererile adresate consiliului local:
-adresa SC Davodar SRL prin care instiintează Consiliul local despre majorarea tarifului de
depozitare a deseurilor de către SC Brantner SRL, care implică în consecință, cresterea tarifului

de colectare a deseurilor. Domnul Primar va veni cu propunerea de majorare a subventiei, pentru
acoperirea cresterii tarifului.
-cererea UCR privind solicitarea unui teren pentru construire sală de sport/d-l primar salută
initiativa UCR, se va veni cu o propunere de dezmembrare a terenului situat în zona din spatele
Blocului de locuite și păstrăvărie.
Domnul Deputat Ghera Slobodan, în cuvântul său, sustine importanța cererii UCR pentru
construirea unui centru cultural sportiv în localitatea Carasova, care va fi finantat de către UCR,
în beneficiul intregii comunități, sprerând să fie aprobată hotărârea de către Consiliul Local, în
vederea promovării investitiei.
În continuare, domnul primar prezintă cererea SC Bosca Remat SRL cu privire la
închirierea unui spatiu (teren) pentru colectare si depozitare fier vechi/ Nu sunt obiectiuni ,
membrii consiliului local fiind de acord cu identificarea unui teren în vederea depozitării
temporare a materialelor de către solicitant, cu perceperea unei taxe de închiriere stabilite de
către consiliul local.
De asemenea, domnul Primar prezintă cererea prin care SC Milovan Construct SRL revine
cu solicitarea de concesionare a imobilului fosta cazarmă cu teren aferent, pentru construire
depozit materiale si activități comerciale/Nu sunt obiectiuni, se va promova un proiect de
hotărâre în acest sens.
Domnul consilier Curiac solicită să se intervină pe drumurile din comună pentru că sunt
multe gropi/D-l Primar afirmă că se vor face interventii după topirea zăpezii
De asemenea, d-l consilier Curiac întreabă când vor fi reluate lucrările de modernizare a
iluminatului public/D-l Primar precizează că se va trimite o adresă către executant pentru
reluarea lucrărilor.
De asemenea, d-l consilier Curiac intreaba care este situatia clădirii cu nr.477, de la scoala
de jos/ d-l primar răspunde că imobilul a fost solicitat spre retrocedare de către Parohie, dar în
prezent decizia este atacată în instantă. D-l consilier Pauța este de părere că imobilul ar trebui
demolat/ Secretar- imobilul fiind în litigiu, nu se poate demola.
Domnul Viceprimar, referitor la situația autoturismului din dotarea SPAAC, acesta fiind
defect, apreciază că ar fi nevoie de un alt autoturism, chiar second hand, întrucât costurile
pentru reparatia acestuia sunt prea mari. De asemenea, sustine că arborii (platanii) din grădina
dispensarului. Ar trebui tăiați pentru că prezintă un real pericol pentru clădirile din jur. Face
precizarea totodată că centralele termice de la Scoala de jos si CIT, au fost conservate. În ce
priveste obligatia fermierilor de a intretine pajistile concesionate/închiriate, acesta sustine că
fermierii nu si-au indeplinit obligatiile contractuale si solicită formarea unei comisii care să
verifice stadiul acestora.
Domnul consilier Uichita solicită să fie luate măsuri pentru câinii fără stăpân pentru că sau inmultit.
Nefiind alte discuții, preşedintele mulţumeşte tuturor pentru participare şi declară şedinţa
închisă.
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