ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA CARAŞOVA
CONSILIUL LOCAL
Proces-verbal
Încheiat astăzi, 29.08. 2019, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Caraşova, judeţul
Caraş-Severin.
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 Bocsan 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 proiectului ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei
Carașova în Consiliul de Administrație al Liceului Bilingv Româno Croat Carașova.
Initiator: Bogdan Petru-primar
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării unei cantități de masă lemnoasă de 452 mc
ce urmează a fi recoltată din fondul forestier al Comunei Carasova, în anul 2019, precum si a
modului de valorificare a acesteia.
Initiator: Bogdan Petru-primar
3.Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedintă.
Initiator: Bogdan Petru- primar
4.Diverse.
Se supune la vot , ordinea de zi fiind aprobată cu unenimitate de voturi.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei
Carașova în Consiliul de Administrație al Liceului Bilingv Româno Croat Carașova.
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Domnul presedinte invită consilierii locali să facă propuneri pentru desemnarea celor doi membrii.
Domnul consilier Pauța propune pe d-l Frana Ivan si Filca Nicolae.
In urma exercitării votului, cei doi consilieri locali au fost alesi cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi:

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării unei cantități de masă lemnoasă de 452 mc
ce urmează a fi recoltată din fondul forestier al Comunei Carasova, în anul 2019, precum si a
modului de valorificare a acesteia.
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Domnul consilier Curiac spune că grupul PNL nu este de acord cu acest proiect de hotărâre si nu va vota.
Domnul primar precizează că acest grup ar trebui să vină cu argumente, de ce se opune acestui proiect de
hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre: 4 voturi pentru, 7 abtineri, în consecintă, hotărârea nu a
fost adoptată.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi:

3.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 invită consilierii locali să facă propuneri pentru desemnarea noului presedinte de
sedintă.
Domnul consilier Filca Nicolae propune pe d-l Uichita Nicolae. Nu sunt alte propuneri.

Se supune la vot proiectul de hotărâre, finnd adoptată hotărârea cu unanimitate de voturi (9)
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi:

4.Diverse.
Domnul presedinte de sedintă, dă cuvântul:
-d-lui Primar, care face apel la consilierii locali, pentru a respecta activitatea administratiei publice locale,
respectiv pentru lucrările care se fac in comună, în interesul cetătenilor; pentru proiectele in derulare,
fondurile au fost disponibile din anul 2018, pentru care au fost depuse eforturi mari să primim finantările
si pentru care au fost necesare sume mari pentru plata avizelor premergătoare acestor lucrări; ”să se
termine cu comentariile negative , să lăsăm nemultumirile pentru campania electorală”-afirmă domnul
primar..
- d-l consilier Pauța intreabă cine asigură mentenanta la iluminat, sustine că ar fi benefică achizitionarea
unei scări mobile/d-l primar spune că se va avea în vedere achizitionarea unui asemenea utilaj,
mentenanta este asigurată momentan de către constructor; de asemenea, d-l Pauța intreabă în ce stadiu
este achizitionarea vidanjei?/ Domnul Primar precizează că procedura de achizitie este in curs de
desfăsurare.

-d-l consilier Curiac solicită să se intervină pentru refacerea asfaltului pe drumurile unde s-au
făcut lucrările de canalizare; de asemenea, precizează că in sedinta anterioară a solicitat să fie
prezent la sedintă pentru a da explicatii cu privire la situatia in care se află Ocolul silvic,
reprezentantul comunei în CA , de ce nu este prezent?/D-l primar afirmă că dânsul a fost
informat de către reprezentant referitor la situatia ocolului; Secretarul comunei precizează că,
acest reprezentant isi exercită atributiile în baza contractului de mandat incheiat cu primarul
comunei si este obligat să informeze primarul;
-domnul Primar afirmă că sunt cunoscute problemele cu care se confruntă ocolul silvic, principala cauză
fiind neplata de către unele uat-uri a cotizatiei; în pădurile noastre s-a intervenit doar pe baza
amenajamentelor silvice, pentru a favoriza cresterea si regenerarea pădurilor, comuna noastră achitându-si
obligatiile de plată.
-d-l consilier Bocsan solicită să fie luate masuri impotriva câinilor fără stăpân.
Nefiind alte discuții, preşedintele declară şedinţa închisă.
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