ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA CARAŞOVA
CONSILIUL LOCAL
Proces-verbal
Încheiat astăzi, 22.05. 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 toti 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 execuției bugetare pentru trimestrul I al anului 2019 .
Initiator: Bogdan Petru-primar
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de cantități de lucrări pentru realizarea lucrărilor
de întreținere a drumurilor cu mixtură asfaltică în intravilanul comunei Carasova. Initiator:
Bogdan Petru-primar
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii suprafetei de 187 mp, din terenul cu suprafata
totală de 7361183 mp, înscris în CF 17 Carasova nr. top. 170/4/10/f/2/2/2/1/,,,/1/a/3 , teren
aferent casei cu nr. 31 B Nermed. Initiator: Bogdan Petru-primar.
4. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitatie publică, a imobilului compus din clădire si
teren în suprafață de 300 mp, situat în localitatea Carașova, înscris în CF 31261, nr.cad.31261
Carasova, proprietate privată a comunei . Initiator: Bogdan Petru-primar
5. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedintă.Initiator: Bogdan Petru-primar
6.Diverse
Domnul primar solicită includerea pe ordinea de zi următoarele proiecte de hotărâre:
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Carașova pe anul 2019.(pct.6)
2.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 38.000 lei din bugetul local, în vederea
achiziționării unei cantități de 1000 tone de zgură, pentru reparații străzi în comuna
Carașova(pct.7), punctul Diverse fiind decalat la pct.8
Se supune la vot ordinea de zi cu modificările ulterioare , fiind aprobată în unanimitate.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi:
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul I al anului 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 (11)
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi:

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de cantități de lucrări pentru realizarea lucrărilor
de întreținere a drumurilor cu mixtură asfaltică în intravilanul comunei Carasova.
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.(11)
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi:

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii suprafetei de 187 mp, din terenul cu
suprafata totală de 7361183 mp, înscris în CF 17 Carasova nr. top. 170/4/10/f/2/2/2/1/,,,/1/a/3 ,
teren aferent casei cu nr. 31 B Nermed.
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.(11)
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi:

4. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitatie publică, a imobilului compus din clădire si
teren în suprafață de 300 mp, situat în localitatea Carașova, înscris în CF 31261, nr.cad.31261
Carasova, proprietate privată a comunei
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.(11)
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi:

5. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedintă.
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Se fac propuneri pentru alegerea unui nou presedinte de sedintă. Domnul consilier Filca Nicolae propune
pe d-l consilier Bocsan Petru. Nu sunt alte propuneri.
Se supune la vot proiectul de hotărâre, domnul consilier Bocsan Petru fiind ales presedinte de sedintă pe
următoarele 3 luni, cu 10 voturi.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi:

6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Carașova pe 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 7 de pe ordinea de zi:
7. Proiect de hotărâre privind

alocarea sumei de 38.000 lei din bugetul local, în vederea
achiziționării unei cantități de 1000 tone de zgură, pentru reparații străzi în comuna Carașova.
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.
8.Diverse.
Domnul consilier Ifca petru solicită achizitionarea unui număr de 10 mese pentru Căminul din Iabalcea/
primar-s-a luat legătura cu d-l Toma, dar se vor solicita mai multe oferte din partea agentilor economici;
Domnul consilier Bogdan solicită remedierea santului in zona Bogdan
D-l consilier Curiac intreabă dacă este datoria firnei care execută lucrările de racordare la reteaua de
canalizare, să refacă carosabilul?/Primar- Executantul este obligat să completeze cu pământ acolo unde se
lasă pământul; unde este asfalt, se vor aloca fonduri din bugetul local.
Nefiind alte discuții, preşedintele mulţumeşte tuturor pentru participare şi declară şedinţa închisă.
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