ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA CARAŞOVA
CONSILIUL LOCAL
Proces-verbal
Încheiat astăzi, 30.10. 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 un număr de 10 consilieri din cei 11 consilieri locali în
funcție. Lipseste domnul consilier Filca Marius Mihai. Sunt prezenti de asemenea primarul comunei,
secretarul comunei, functionari din aparatul de specialitate al primarului, Domnul Părinte Paroh Rebegila
Petru, d-na Mistoiu Alina- directorul L.T.B.R.C. Carasova. 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 privind alocarea sumei de 50.000 lei către Parohia R.C. Carasova
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Carașova pe anul 2019
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei taxe anuale pt. administrare fond forestier
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de cantități de lucrări pentru realizarea
lucrărilor de întreținere a drumurilor agricole din zona Cîrnopolie și Chicer –Comuna Carasova
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului ”Modernizarea
infrastructurii de drum in comuna Carasova, judetul Caras-Severin”.
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 privind alocarea sumei de 50.000 lei către Parohia R.C. Carasova pentru
sub formă de sprijin financiar pentru finanțarea unor lucrări la Biserica Romano Catolică
”Adormirea Maicii Domnului ” din Carasova.
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Domnul consilier Curiac sustine că ar fi prioritară realizarea acoperisului la biserică , inainte alucrărilor
de pardosire. Domnul Părinte afirmă că pentru acoperis, trebuie realizat mai intâi proiectul, documentatia
fiind deja depusă spre finantare la FNI.
Nu sunt alte discuții. 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 privind rectificarea bugetului 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 3 de pe ordinea de zi:

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea unei taxe anuale pt. administrare fond forestier.
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Domnul primar consideră că este mai rentabilă administrarea pădurilor de către ocolul sivic privat, decât
de cel public si sustine abrobarea acestei taxe.
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 aprobarea listelor de cantități de lucrări pentru realizarea
lucrărilor de întreținere a drumurilor agricole din zona Cîrnopolie și Chicer –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 5 de pe ordinea de zi:

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului ”Modernizarea
infrastructurii de drum in comuna Carasova, judetul Caras-Severin”.
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.Diverse.
Domnul presedinte de sedintă, acordă cuvântul:
-Domnului consilier Curiac , care atrage atentia doamnei Mistoiu Alina-directorul liceului, ”că aceasta
trebuie să facă ce spun consilierii”
Doamna Mistoiu Alina precizează că intre dânsa si consiliul local, există o relatie de colaborare si că
are intâlniri cu cei doi reprezentanti ai Consiliului local în sedintele consiliului de administratie.
În continuare doamna Mistoiu prezintă în detaliu situatia scolilor de pe raza comunei Carasova.
Nefiind alte discuții, preşedintele declară şedinţa închisă.
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