ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA CARAŞOVA
CONSILIUL LOCAL
Proces-verbal
Încheiat astăzi, 18.12. 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 Filca 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 aprobarea devizului general actualizat al proiectului ”
AMENAJAREA INFRASTRUCTURII, STRĂZI ȘI POD PESTE RÂUL CARAȘ,
CARAȘOVA, CARAȘ-SEVERIN” .Initiator:Bogdan Petru-primar
2.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei
Carașova în comisiile de evaluare pentru inchirierea, concesionarea ,vânzarea bunurilor
apartinând domeniului public si privat al comunei Carasova.Initiator:Bogdan Petru-primar
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pentru anul
2020.Initiator:Bogdan Petru-primar
4.Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de achizitii publice , anexă la Strategia anuală
de achizitii publice pentru anul 2019.Initiator:Bogdan Petru-primar
5.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea coeficienților de salarizare stabiliți prin HCL nr.
46/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Carașova şi a serviciilor publice
din subordinea consiliului local.Initiator:Bogdan Petru-primar
6.Proiect de hotărâre privind
2019.Initiator:Bogdan Petru-primar
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Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu încă 4 proiecte de hotărâri:
-modificare stat de functii al aparatului de specialitate al primarului.
-proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020
-proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de cantități de lucrări suplimentare realizate în cadrul
investitiei ”Extindere canalizare menajeră Carasova”
-proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de cantități de lucrări aferente lucrărilor de reparatii la
drumul de acces la stația de epurare din comuna Carașova
și punctul ”Diverse”.
Se supune la vot ordinea de zi cu completările propuse, fiind aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului ”
AMENAJAREA INFRASTRUCTURII, STRĂZI ȘI POD PESTE RÂUL CARAȘ,
CARAȘOVA, CARAȘ-SEVERIN”
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 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei
Carașova în comisiile de evaluare pentru inchirierea, concesionarea ,vânzarea bunurilor
apartinând domeniului public si privat al comunei Carasova.
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Se fac propuneri pentru desemnarea membrilor si a supleantilor:
Membrii: Frana Ivan si Uichita Nicolae
Supleanti: Pauța Mihai si Curiac Gheorghe
În urma exercitării votului, toti cei patru consilieri desemnati, au fost alesi cu 10 voturi.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi:
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2020.
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 Planului de achizitii publice , anexă la Strategia anuală
de achizitii publice pentru 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, 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 coeficienților de salarizare stabiliți prin HCL nr.
46/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Carașova şi a serviciilor publice
din subordinea consiliului local.
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 rectificarea bugetului comunei Carașova pe anul 2019.
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar, care
precizează că pe lângă celelalte priorități expuse în referat, se vor cuprinde sume pentru lucrările
de reparatii la drumul de acces către statia de epurare. Nu sunt alte discutii.

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 modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al
primarului.
Nu sunt obiectiuni.
Se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptată hotărârea cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi:
8.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020.
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Referitor la taxa de salubritate, domnul primar precizează că aceasta arămas la acelasi nivel, dar
că operatorul de salubritate a transmis notificarea de majorare a transportului la deseuri, în
această situație existând 3 posibilități pentru asigurarea continuității serviciului: ori se măreste
taxa, ori subventia de la buget sau intrerupem activitatea de colectare. Domnul consilier Curiac
intreabă dacă s-a căutat si alt operator să preia activitatea?/Primar- si alte comune care au
contract cu Davodar SRL, sunt în aceiasi situație; Domnul consilier Pauta propune să fie lăsat
amendamentul de mărire a subventiei pentru luna ianuarie; Domnul Primar consideră că o solutie
ar fi si diminuarea cantității de deseuri
Se supune la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată, fiind adoptată hotărârea cu
unanimitate de voturi(10 voturi, Bogdan lipsă)
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi:
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de cantități de lucrări suplimentare realizate în cadrul
investitiei ”Extindere canalizare menajeră Carasova”

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 8 voturi pentru, 1 impotriva (Pauța), 1
abtinere(Curiac),, Bogdan lipsă.
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi:
10.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea listelor de cantități de lucrări aferente lucrărilor de
reparatii la drumul de acces la stația de epurare din comuna Carașova.

Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Nu sunt discutii. Se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptată hotărârea cu unanimitate
de voturi (10, Bogdan lipsă)
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi:
11.Diverse.
Domnul primar multumeste tututror pentru activitatea depusă in cursul anului.
De asemenea, domnul Curiac multumeste tutturor in numele grupului PNL.
Nefiind alte discuții, preşedintele declară şedinţa închisă.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Filca Nicolae

SECRETAR GENERAL UAT
Vernica Maria

