ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA CARAŞOVA
CONSILIUL LOCAL
Proces-verbal
Încheiat astăzi, 27.11. 2019, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Caraşova, judeţul CaraşSeverin.
Convocarea pentru şedinţa ordinară s-a efectuat în baza dispoziţiei primarului, conform prevederilor OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi toți cei 11 consilieri locali în funcție. Sunt prezenti de asemenea
primarul comunei, secretarul comunei, functionari din aparatul de specialitate al primarului. Lucrările sedintei sunt
deschise de către presedintele de sedintă, domnul consilier Uichita Nicolae.
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 proiectului ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea si completarea modificarea HCL nr. 78/09.12.2019 privind
aprobarea înființării Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare la nivelul Comunei CARASOVA ,
județul Caras-Severin, modificată prin HCL nr.82/24.11.2017
2.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr.35/22.06.2017 privind aprobarea Regulamentului
serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Carașova , precum și a caietului de sarcini.
3.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea si completarea HCL nr.56/26.09.2017 privind aprobarea dării în
administrare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare al comunei Carasova
4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate a
primarului comunei Carașova.
5.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 27/14.06.2019 privind constituirea comisiei
de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului de furnizare în cadrul proiectului ”Achiziție
vidanjă de către Comuna Carasova”.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de actiune pentru sezonul de iarnă 2019-2020, în comuna
Carasova.
7.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului situat în clădirea cu nr.14 din localitatea
Nermed, apartinând domeniului public al comunei Carasova, pentru desfășurarea de activități comerciale.
8.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului situat în clădirea Dispensarului Medical din
localitatea Carasova, nr.273, apartinând domeniului privat al comunei Carasova, pentru amenajare cabinet
stomatologic.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de cantități de lucrări suplimentare la lucrările de întreținere a
drumurilor agricole din zona Filchina Cioca.
10.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al
comunei Carașova pe anul 2019.
11.Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedintă.
12.Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi, fiind aprobată cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi:
1.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea si completarea modificarea HCL nr. 78/09.12.2019 privind
aprobarea înființării Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare la nivelul Comunei CARASOVA ,
județul Caras-Severin, modificată prin HCL nr.82/24.11.2017.
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Nu sunt obiecțiuni. Se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptată hotărârea cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi:
2.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr.35/22.06.2017 privind aprobarea Regulamentului
serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Carașova , precum și a caietului de sarcini.
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, fiind adoptată hotărârea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi:
3.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea si completarea HCL nr.56/26.09.2017 privind aprobarea dării în
administrare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare al 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, fiind adoptată hotărârea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi:
4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate a
primarului comunei 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, fiind adoptată hotărârea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi:
5.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 27/14.06.2019 privind constituirea comisiei
de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului de furnizare în cadrul proiectului ”Achiziție
vidanjă de către Comuna 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, fiind adoptată hotărârea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi:
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de actiune pentru sezonul de iarnă 2019-2020, în comuna
Carasova.
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Domnul consilier Curiac intreabă daca a fost contractata o firmă care va asigura lucrările de deszăpezire?/Primarîncă nu, lucrările se vor face în regie proprie, se va contractra o firmă doar pentru împrăstierea materialului derapant.
Se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptată hotărârea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi:
7.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului situat în clădirea cu nr.14 din localitatea
Nermed, apartinând domeniului public al comunei Carasova, pentru desfășurarea de activități comerciale.
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Domnul consilier obiectează in privinta inchirierii, afirmă că ”lumea din Nermed trebuie informată despre
acest lucru”/Domnul Primar precizează că inchirierea se va face prin licitatie publică, hotărârea va fi adusă la
cunostință publică.
Se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptată hotărârea cu 7 voturi pentru, 4 abtineri(PNL)
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi:
8.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului situat în clădirea Dispensarului Medical din
localitatea Carasova, nr.273, apartinând domeniului privat al comunei Carasova, pentru amenajare cabinet
stomatologic.
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Domnul consilier Pauța Mihai propune ca , în cazul în care stomatologul va avea contract cu CJAS, să facă servicii
gratuite pentru elevi.
Nu sunt alte discutii. Se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptată hotărârea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi:
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de cantități de lucrări suplimentare la lucrările de întreținere a
drumurilor agricole din zona Filchina Cioca.
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Domnul consilier Pauța Mihai precizează că sunt nemultumiri din partea cetătenilor referitor la lucrările realizate in
zona Filchina Cioca, nu s-a intervenit corect.

Domnul consilier Curiac obiectează in privinta denumirii, afirmă că nu este vorba de Filchina Cioca, ci de Rastacko
Polje, grupul PNL nu va fi de acord cu aceste lucrări.
Și domnul consilier Frana sustine de asemenea că pe anumite portiuni de drum agricol, nu s-a intervenit cum
trebuie.
Se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptată hotărârea cu 7 voturi pentru, 4 abtineri(PNL).
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi:
10.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al
comunei Carașova pe anul 2019.
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptată hotărârea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi:
11.Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedintă.
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Domnul presedinte de sedintă invită consilierii să facă propuneri.Domnul Curiac, propune pe domnul Filca Nicolae.
Nu sunt alte propuneri. Se supune la vot, domnul Filca Nicolae fiind ales cu 10 voturi .
Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi:
12.Diverse.
Domnul presedinte de sedintă, acordă cuvântul:
Domnul primar aduce la cunostintă Consiliului local , intentia de cumpărare a unei suprafete de teren situate in
vecinătatea hotelului Marghitas, de către actualul proprietar al cestuia, pentru amenajarea unei zone de agrement.
Domnul consilier Pauța întreabă care este situatia terenului atribuit UCR pentru realizare sala de sport?/Primar.
Contractul a fost semnat, urmează ca UCR să facă demersurile pentru obtinerea autorizatiei de construire. Domnul
consilier Frana precizează că este in curs de elaborare proiectul tehnic.
Domnul consilier Vatav intreabă care este situatia podurilor din nermed/primar-se vor face balustrade, umplere cu
zgură
Domnul consilier Frana solicită să se intervină pe drumul agricol Verchineacea/primar-se va remedia problema, cu
două camioane de pământ
Domnul consilier Filca Nicolae solicită să fie luate măsuri pentru inchiderea pivnitei de la scoala din centru.
Domnul consilier Curiac solicită lămuriri cu privire la sumele de recuperat pentru alimentare cu apă/Primar- Curtea
de Conturi ne-a obligat la recuperarea acestor sume, in anul 2017
Domnul Curiac solicită secretartului comunei să i se pună la dispozitie tabelul cu cei care au plătit pausalul. Domnul
Viceprimar intervine in discutie, spunând că d-l Curiac a luat deja la cunostintă despre modul in care s-a facut
impunerea la plată.
De asemenea, domnul Cuirac intreabă care este stadiul lucrărilor la drumul Caici?/Primar- documentatia a fost
depusă spre avizare la AFIR in iulie, dar durează foarte mult avizarea.referitor la racordurile la canalizare pentru un
număr de 3 familii, s-a găsit o solutie prin realizarea unui camin la care se vor racorda cele trei camine de bransare.
Nefiind alte discuții, preşedintele declară şedinţa închisă.
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