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                                                                    RAPORTUL  PERIODIC  DE  ACTIVITATE
                                                                                     ANUL 2016

                        
           
                     Identitatea si personalitatea stravechii urbe de la confluenta Timișului cu Sebeșul, se regasește intr-o 
multitudine de aspecte, definitorii fiind indeosebi istoria multimilenară, dinamică geografică a habitatului, 
particularitațile etno-culturale și lingvistice, precum si constiința apartenenței la legendarul spațiu al “Tarii gugulanilor”.
                    Municipiul Caransebeș face parte din circuitul turistic național si european, remarcăndu-se printr un 
potențial natural deosebit, peisaje alpine cu microforme glaciare, zone carstice unice ( peșteri, grote, chei, defilee, 
doline, etc) oferite de natura  complexa a masivului Tarcu – Muntele - Mic si a Munțior Semenic.
                     Misiunea Primăriei municipiului Caransebeș este de a fi permanent în slujba nevoilor comunităţii locale pentru a le 
rezolva într-o manieră legală,  transparentă, echitabilă, competentă şi eficientă, asigurând astfel prosperitatea locuitorilor 
municipiului , prin furnizarea de servicii la un înalt standard de calitate în context naţional şi internaţional.

                 
                            



               Buget local

Situatia veniturilor :
                                                                                                               Buget aprobat    Incasari

A. Venituri fiscale

      1.Impozit  din  veniturile  din  transferul  proprietatilor
imobiliare  

03.02        318.790 352.357

      2.Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 11.972.610 14.498.140
      3.Impozite si taxe pe proprietate 07.02 5.000.000 5.165.288
      4.Sume defalcate din T.V.A. 11.02 29.152.440 29.017.201
      5.Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 12.02 8.000

29.794
      6.Taxe pe servicii specifice 15.02 2.000 3.055
      7.Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 16.02 1.850.000 1.962.572

      8.Alte impozite si taxe fiscale 18.02 6

B. Venituri nefiscale 
1. Venituri din proprietate 30.02 2.709.200           2.807.735

2. Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 4.181.000 4.228.377

3. Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02 246.000            261.692

4. Amenzi, penalitati, confiscari 35.02 950.000 1.017.528

5. Diverse venituri 36.02 372.000 416.196

6. Donatii si sponsorizari 37.02.01

7. Venituri  din sectiunea de functionare pentru finantarea
sectiunii de dezvoltare

37.02.03 -5.140.520 -5.660.000

8. Alte transferuri voluntare 37.50.00



C.  SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

Subventii de la bugetul de stat 42.02 420.000 368.637

CHELTUIELI
                                                                                                                            Buget aprobat                 Plati                  

1. Autoritati  publice  si  actiuni  externe
(Primaria)

51.02

- cheltuieli de personal Titlul 10          1.995.960 1.986.125
- bunuri si servicii Titlul 20 2.364.560 2.147.120

2. Alte servicii publice generale (Evidenta
Populatiei)

54.02

- cheltuieli de personal Titlul 10           123.000 121.353

3. Ordine  publica  si  siguranta  nationala
(Pol. Com.)

61.02

- cheltuieli de personal Titlul 10 395.450 393.991
- bunuri si servicii Titlul 20 310.000 251.505

4. Invatamant 65.02
- cheltuieli de personal Titlul 10 20.709.070 20.573.831
- bunuri si servicii Titlul 20 2.455.090 2.453.040

-plati  efectuate  anii  precedenti  si
recuperate in anul curent

Titlul 85

5. Sanatate 66.02
- cheltuieli de personal Titlul 10 345.000 343.772
- bunuri si servicii Titlul 20 35.000 14.612
-transferuri intre unitati ale administratiei Titlul 51 1.486.860 1.486.860

6. Cultura, recreere si religie 67.02
- cheltuieli de personal Titlul 10 132.600 119.947
- bunuri si servicii Titlul 20 3.612.220 3.606.552
-transferuri intre unitati ale administratiei Titlul 51 2.723.000 1.780.011
plati efectuate anii precedenti si recuperate in
anul curent

Titlul 85 -45.000 -45.000



7. Asigurari si asistenta sociala 68.02
- cheltuieli de personal Titlul 10 1.415.060 1.396.013
- bunuri si servicii Titlul 20 704.300               659.694
- asistenta sociala – ajutoare sociale Titlul 57 1.575.600 1.531.915

- plati efectuate anii precedenti si recuperate
in anul curent

Titlul -5.160

8. Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02
- cheltuieli de personal Titlul 10 160.000 159.817

- bunuri si servicii Titlul 20 3.902.000 3.702.912

9. Protectia mediului 74.02
- bunuri si servicii Titlul 20 850.000 850.000

10. Transporturi 84.02
- cheltuieli de personal Titlul 10 891.000 890.464
- bunuri si servicii Titlul 20 5.900.750 5.565.501

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Situatia veniturilor :

                                                                                                                                      Buget aprobat     Incasari
1.  TRANSFERURI ALTELE DECAT SUBVENTIILE

             Venituri din sectiunea de functionare 37.02.04 5.140.520 5.660.000

     2.   VENITURI DIN CAPITAL
Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 1.304.170        1.332.680

    3. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT
             Subventii din veniturile Bug de Stat pentru susutinerea
derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile

   42.02 8.516.100 3.838.746

4.SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI
Sume  primite  de  la  UE  in  contul  platilor  efectuate  si
prefinantari

45.02 23.565.920 5.561.895



CHELTUIELI

                                                                                                                             Buget aprobat        Plati
1. Autoritati  publice  si  actiuni  externe

(Primaria)
51.02

-  proiecte  cu  finantare  din  fonduri
nerambursabile

Titlul 56 6.977.500 309.003

- Cheltuieli de capital Titlul 70 416.350 309.774

- Plati efectuate anii precedenti si recuperate
in anul curent

-

Titlul 85 -4.400.000 -4.400.000

2. Ordine  publica  si  siguranta  nationala
(Protectie Civila)

61.02

-  proiecte  cu  finantare  din  fonduri
nerambursabile

Titlul 56 768.000 202.065

- Cheltuieli de capital Titlul 70 472.500 0

3. Invatamant 65.02

-  proiecte  cu  finantare  din  fonduri
nerambursabile

Titlul 56 15.835.520 4.889.264

4. Sanatate 66.02

- Transferuri  intre  unitatile  administratiei
publice

Titlul 51 1.899.000 1.847.664

-  proiecte  cu  finantare  din  fonduri
nerambursabile

Titlul 56 5.475.800 5.264.777

- Cheltuieli de capital Titlul 70 83.000 82.919

6.  Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02
-  cheltuieli de capital Titlul 70 759.710           457.274



7.  Protectia mediului 74.02
- transferuri Titlul 55 306.000 306.000

-  cheltuieli de capital Titlul 70 22.000 19.565.

8.  Transporturi 84.02
-  proiecte  cu  finantare  din  fonduri
nerambursabile

Titlul 56 221.000 148.275

-  cheltuieli de capital Titlul 70 10.368.330 6.883.779

Bugetul de credite interne
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Situatia veniturilor :
                                                                                                                             Buget aprobat        Incasari

1.  OPERATIUNI FINANCIARE

             Sume aferente impr.contractate conf OUG 8/2016
pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina UAT 

41.07.02 5.700.000 4.190.217

CHELTUIELI

                                                                                                                             Buget aprobat        Plati

1.Invatamant 65.10
Proiecte  cu  finantare  din  fonduri
nerambursabile

Titlul 56 5.700.000 4.190.217

Bugetului de autofinantate si subventii
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Situatia veniturilor :
                                                                                                                              Buget aprobat             Incasari

C. Venituri nefiscale
9. Venituri din proprietate 30.10 1.623.100 869.153
10. Venituri din dobanzi 31.10 0
D. Vanzari de bunuri si servicii
1. Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10 28.568.620 25.944.084



2. Diverse venituri 36.10 1.012.580 500.689
Donatii si sponsorizari 37.10 186.000 186.000

11. Venituri  din  sectiunea  de  functionare  pentru
finantarea sectiunii de dezvoltare

37.10.03 -1.363.000 -381.773

12. Sume incasate din excedentul anului precedent 40.10.15 0 554.980

A. Subventii
      1.  Subventii pentru institutii publice 43.10 4.220.000 4.121.707

        
CHELTUIELI

                                                                                                                              Buget aprobat                 Plati       

11. Invatamant 65.10
- bunuri si servicii Titlul 20 1.249.680 778.291

12. Sanatate 66.10
- cheltuieli de personal Titlul 10 19.838.430 19.838.384

- bunuri si servicii Titlul 20 8.887.310 6.807.800
- burse Titlul 59 100.000 70.515

13. Cultura, recreere si religie 67.10
- cheltuieli de personal Titlul 10 172.400 168.868
- bunuri si servicii Titlul 20 3.035.600 2.852.494



14. Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.10
- cheltuieli de personal Titlul 10 250.000 224.456
- bunuri si servicii Titlul 20 1.335.210 771.918

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Situatia veniturilor :
                                                                                                                             Buget aprobat        Incasari

1.  TRANSFERURI ALTELE DECAT SUBVENTIILE

             Venituri din sectiunea de functionare 37.10.04 1.363.000 381.773
             Sume utilizate din excedentul anului precedent 40.10.15
             Subventii de la alte administratii 43.10 4.718.800 4.646.000

CHELTUIELI

                                                                                                                             Buget aprobat        Plati

1.Sanatate 66.10
0 Titlul 70 5.109.800 4.787.614

1.Cultura, recreere si religie 67.10
- cheltuieli de capital Titlul 70 122.000 97.328

3. Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.10
- cheltuieli de capital Titlul 70 850.000 140.445

Informații legate de procesul de achizitii publice 

     -  Lista de contracte incheiate : 

              -  Numarul de procese de achizitii de achizitii pe categorii: 32 contrate
                      Cerere de oferte: 1
                      Achizitii directe: 31 



              -  Cate achizitii s-au realizat prin sistemul electronic:           - Integral

              -  Durata medie a unui proces de achizitii pe categorii:
                                          - Cerere de oferte - 30 de zile
               - Achizitii directe prin SEAP: 2-4 zile

              -  Numarul de contestatii formulate la Consiliul National de Solutionare a 
                 Contestatiilor: nu este cazul

              -  Cate proceduri au fost anulate sau sunt in procedura de anulare- nu este cazul.

               

                     LISTA DE CONTRACTE ACHIZITII 2016
                  
     Filmari si procesari pe DVD: 150 lei/eveniment - SC Calina Audio-Video
     Serv.de salubritate - 685.483,87 lei  - SC Transal-Urbis Caransebes
     Elim.cuiburi de ciori - 37.800 lei - SC Nos Adventure SRL
     Amenajare statii autobuz - 223.269,55 lei - SC Dirksen SRL
     S. F. reparatii trotuare - 9000 lei - SC Ardrum Consult SRL
     RDS-RCS - contract sectorial
     SC ORANGE - contract sect.
     Servicii de management energetic- 2.500 lunar   PFA Tepeneu Luminita 
     Salubritate P.J.  SC Transal-Urbis Caransebes
     Obtinere aviz PUZ Valea C. - 45.093,45 lei - SC Urban Synapse SRL
     Climatizare cinem.Luna - 25.372,03 lei - SC Calor Grup SRL
     Gestiune serviciu transport local - SC Transal-Urbis SRL
     Consultanta evidenta persoanelor -2.991 lei -  PFA Fratila Marius
     Servicii de paza - 9,49 lei/ora/agent - SC Pol Com SRL
     Proiect.si doc.de specialit. aviz PSI cantina - 22.050 lei SD Aquafils
     Prestari serv.instruire  personal sanatate - 500 lei/luna I.I.Gruneantu C.



     Prestari serv.instruire  personal sanatate - 950lei/luna I.I.Gruneantu C.
     Contract comodat auto - nedeterminat – SPIR
     Foto suport digital - 1200-1500 lei - SC Caran-Foto Studio SRL
     Servicii doc.manager Sobis Solutions
     Reparatii capitale trotuare - 11.640 lei - SC Ardrum SRL
     Montare corpuri iluminat carosabil - 100.367 lei - SC Scorpion SRL
     Prod.de papetarie si art.birou -  Blue Office Trading SRL
     Produse de curatenie - Blue Office Trading SRL
     Mixtura asfaltica,Cerere de oferte- 663.600 lei - SC Tehnocer SRL
     Serv.de dezinsectie terestra - 63.364 lei - SC Deraton SRL
     Serv.de dez.aeriana - 38.500 lei - SC Deraton SRL
     Serv.de cadastru - 13.800 lei - PFA Crisnic Sergiu
     Reparatii trotuare - 388.912,15 lei - SC Dirksen SRL
     Serv.de mobilitate urbana - 84.000 lei - SC Ramboll SRL
     Actualizare, avizare PUG C-sebes - 156.000 lei - SC Ramboll SRL
     ANCPI-transferuri buget - 135.000 lei - Of.Cadastru CS.
                                                                    Preturile nu contin TVA.
Informații despre litigii

În cursul anului 2016, pe rolul instanţelor de judecată s-au aflat un număr de 241 de cauze în
care institutia a fost parte.
               Dina care  au fost finalizate un număr de 106 de procese:

   - 53 de cauze au fost câştigate;
   - 53 de cauze au fost pierdute;

                 - 7 dosare având ca obiect fond funciar,
                -2 dosare având ca obiect uzucapiune

        - 1 dosar având ca obiect înșelăciune, 
- 58 de dosare având ca obiect plângere contravențională,

      - 2 dosare având ca obiect partaj judiciar, 



              - 19 dosare având ca obiect contestație la executare, 

     - 2 dosare având ca obiect litigiu privind domeniul public, 
      - 16 dosare având ca obiect evacuare, 
    - 23 de dosare având ca obiect pretenții
    - 4 dosare având ca obiect rezoluțiune contract
   - 4 dosare având ca obiect constatare nulitate act, 

          - 1 dosar având ca obiect grănițuire
           - 18 dosare având ca obiect anulare act, 
- 3 dosare având ca obiect Legea 10/2001, 

- 5 dosare având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte
funciară, 

- 2 dosare având ca obiect acțiune în constatare, d
- 8 dosare având ca obiect obligația de a face, d
- 1 dosar având ca obiect constituire grup infracțional, 
- 1 dosar având ca obiect revendicare imobiliară, 
- 1 dosar având ca obiect rectificare de carte funciară, 
- 1 dosar având ca obiect litigii privind funcționarii publici,

- 62 de dosare având ca obiect insolvență,

Funcții de conducere din cadrul institutiei :

Director executiv   - Horia Ion Irimia-Directia economica
Director executiv    -Stefanuti Daniel  Sebastian- Direcția administartie locala Cadastru, sport școli și licitatii terenuri  
Șef Serviciul juridic ,relatii cu publicul,spatiul locativ-Meszaros Carla
Șef serviciul investitii,achizitii,administartiv,monitorizare-Tutul Eugenia
Șef serviciul  integrare europeana ,informatizare,prot.mediului și comunicare-
                                                                                         Banaduc Gabriela
Șef serviciul autorizari,avizari și urbanism-Berzescu Gogu Adrian
Șef birou Cabinet Primar- Tirdea Diana 

          Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caransebes, are un numar de  102 de posturi aprobate de Consiliul
Local al municipiului Caransebes, din care 61   functii publice si  41 functii contractuale și 2 funcții de demnitate publica .   



      In cursul anului 2016, au fost organizate 3 examene de promovare in grad profesional și 19 concursuri pentru ocupare unor
funcții publice sau contractuale.

    

ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
 MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ
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 Raport de activitate Legea 544/2001 

Anexa nr. 10   - Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

 (antet)
Numele autorităţii sau instituţiei publice  PRIMARIA MUNICIPIULUI CARANSEBES

Elaborat

       Responsabil  / Șef compartiment

RAPORT DE EVALUARE 
 A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2016

Subsemnatul _Szaniszlo Daniela _, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001 în anul _2016_ prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în 
urma aplicării procedurilor de acces la informații de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituției a fost:

       x        Foarte bună
-       Bună
-      Satisfăcătoare
-       Nesatisfăcătoare

Îmi întemeiez aceste observații pe următoarele considerente și rezultate privind anul _2016_:

I. Resurse și proces

1.Cum apreciați resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informațiilor de interes public?

  x   Suficiente
 0   Insuficiente



2.Apreciați că resursele material disponibile pentru activitatea de furnizarea informațiilor de interes public sunt:

X  Suficiente
0   Insuficiente

3.Cum apreciați colaborarea cu direcțiile de specialitate din cadrul instituției dumneavoastră în furnizarea accesului la informații de interes public:

                        x Foarte bună
                        0  Bună
                        0 Satisfăcătoare
                        0 Nesatisfăcătoare

II. Rezultate
A.Informații publicate din oficiu
1.Instituția dumneavoastră a afișat informațiile / documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001?

X    Pe pagina de internet
X    La sediul instituției 
X    În presă
 0    În Monitorul Oficial
 0    În altă modalitate: _______________
2.Apreciați că afișarea informațiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesați? 

                            X   Da
                          0         Nu
3.Care sunt soluțiile pentru creșterea vizibilității informațiilor publicate, pe care instituția dumnevoastră le-au aplicat? 

1. _publicare pe site ul institutiei_
2. _afisare la sediul institutiei_
3. _publicare în presa 

4.A publicat instituția dumnevoastră seturi de date suplimentare din oficiu, față de cele minimale prevăzute de lege? 

  0     Da, acestea fiind:  ______________________________________________________________________
  x    Nu



5.Sunt informațiile publicate într-un format deschis?

                      X  Da
0     Nu

6.Care sunt măsurile interne pe care intenționați să le aplicați pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis?
_________________________-____________________________________________________________________________

Informații furnizate la cerere

1. Numărul total de solicitări
de informații de interes public

În funcție de solicitant După modalitatea de adresare
de la persoane

fizice
de la persoane

juridice
pe suport de

hârtie
pe suport
electronic

verbal

45 21 24 14 31 -

2. Număr
total de

solicitări
soluționa

Termen de răspuns Modul de comunicare Departajate pe domenii de interes

Redirecți
onate

Soluționa
te

Soluțion
ate

Solicitări
pentru

Comun
icare

Comuni
care în

Com
unic

Utilizarea
banilor

Modul de
îndeplinire

Acte
nor

Activ
itatea

Inform
aţii

Altele
(se

Departajare pe domenii de interes
a. Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli  etc) 7
b.  Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice 8
c.  Acte normative, reglementări 29
d.  Activitatea liderilor instituţiei                                                                                                                1
e.  I-nformaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544/2001 -
f. Altele, cu menționarea acestora:

                                                                    --
-



te
favorabil

către alte
instituții
în 5 zile

favorabil
în termen
de 10 zile

favorabi
l în

termen
de 30
zile

care
termenul

a fost
depășit

electro
nică

format
hârtie

are
verb
ală

publici
(contract

e,
investiţii,
cheltuieli

etc)

a
atribuţiilor
institutiei
publice

mati
ve,

regle
ment
ări

lideril
or

instit
uţiei

privin
d

modul
de

aplicar
e a

Legii
nr. 544

preciz
ează
care)

44 - 40 4 - 31 13 - 7 8 28 1 - -

3. Menționați principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal: 

3.1. __-_________________________

3.2. ___-________________________

3.3. ____-_______________________

4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată? 

4.1. ____-____________________

4.2. _____-___________________



5. Număr
total de

solicitări
respinse

Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes

Exceptate,
conform

legii

Informații
inexistente

Alte
motive (cu
precizarea
acestora)

Utilizarea
banilor
publici

(contracte,
investiţii,
cheltuieli

etc)

Modul de
îndeplinire

a
atribuţiilor
institutiei
publice

Acte
normative,

reglementări

Activitatea
liderilor

instituţiei

Informaţii
privind

modul de
aplicare a
Legii  nr.

544

Altele
(se

precizează
care)

1 1 - - - - - - - -

5.1 Informațiile solicitate nefurnizate pentru motivul exeptării acestora conform legii: (enumerarea numelor documentelor/informațiilor solicitate):-

-eliberarea copii chitante taxa judiciara de timbru,exceptate de la liberul acces conform codului fiscal

6. Reclamații administrative și plângeri în instanță

6.1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiei
publice în baza Legii nr.544/2001

6.2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiei în baza
Legii nr.544/2001

Soluționate
favorabil

Respinse În curs de
soluționare

Total Soluționate
favorabil

Respinse În curs de
soluționare

Total

- 1 - 1 - - - -

7. Managementul procesului de comunicare a informațiilor de interes public



7.1. Costuri

Costuri totale de
funcționare ale

compartimentului

Sume încasate din
serviciul de copiere

Contravaloarea serviciului
de copiere (lei/pagină)

Care este documentul care stă la baza stabilirii
contravalorii serviciului de copiere?

Bugetul local

7.2. Creșterea eficienței accesului la informații de interes public

a. Instituția dumnevoastră deține un punct de informare / bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes public ?

Da
x Nu

b. Enumerați punctele pe care le considerați necesar a fi îmbunătățite la nivelul instituției dumnevoastră pentru creșterea eficienței procesului de 
asigurare a accesului la informații de interes public:

c. Enumerați măsurile luate pentru îmbunătățirea procesului de asigurare a accesului la informații de interes public:

-publicatii în presa

-



RAPORT DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2016

                                                                              
 

 Primăria municipiului Caransebeş: 

INDICATORI COD RASPUNS
A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numărul proiectelor de acte normative 
adoptate în 2016

A1 19

2. Numărul proiectelor de acte normative 
care au fost anunţate în mod public

A2 19

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:
a. pe site-ul propriu A2_1 19
b. prin afisare la sediul propriu A2_2 19

      c.   prin mass-media A2_3 19
3. Numărul de cereri primite pentru 
furnizarea de informaţii referitoare la proiecte
de acte normative

A3 -

Din care, solicitate de:
     a. persoane fizice A3_1 -
     b. asociaţii de afaceri sau alte  asociatii 
legal constituite

A3_2 -

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor
fizice care au depus o cerere pentru primirea 
informaţiilor referitoare la proiectul de act 
normativ

A4 -

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor
de afaceri şi altor asociaţii legal constituite

A5 -

6. Numărul persoanelor responsabile pentru 
relaţia cu societatea civilă care au fost 
desemnate

A6 1

7. Numărul total al recomandarilor primite A7 -



8. Numarul total al recomandărilor incluse în 
proiectele de acte normative

A8 -

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea 
asociaţiilor legal constituite

A9 -

10. Numărul proiectelor de acte normative 
adoptate în anul 2015 fără a fi obligatorie 
dezbaterea publică a acestora (au fost 
adoptate în procedura de urgenţă sau conţin 
informaţii care le exceptează de la aplicarea 
Legii nr. 52/2003, conform art. 5)

A10 9

B. Procesul de luare a deciziilor 
1. Numărul total al şedinţelor publice 
(stabilite de instituţiile publice)

B1 29

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:
               a. afişare la sediul propriu B2_1 29
               b. publicare pe site-ul propriu B2_2 29
               c. mass-media B2_3 29
3. Numărul estimat al persoanelor care au 
participat efectiv la şedinţele publice 
(exclusiv funcţionarii)               

B3 600

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în 
prezenţa mass-media

B4 29

5. Numărul total al observaţiilor şi 
recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor
publice

B5 -

6. Numărul total al recomandărilor incluse în 
deciziile luate

B6 -

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării 
accesului:
               a. informaţii exceptate B7_1 -
               b. vot secret B7_2 -
               c.alte motive (care ?) B7_3

8. Numărul total al proceselor verbale 
(minuta) şedinţelor publice

B8 29

9. Numărul proceselor verbale (minuta)  
făcute publice

B9 29

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie in 
2016



1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind 
transparenţa decizională intentate administraţiei publice:

              a. rezolvate favorabil reclamantului C1_1 -
               b. rezolvate favorabil instituţiei C1_2 -
               c. în curs de soluţionare C1_3

Activitatea  in  domeniul  situatiilor  de  urgenta  este  o  componenta  a  sistemului  securitatii  nationale  si  reprezinta  un  ansamblu  integrat  de
activitatii specifice , masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica.

Activitatile serviciului voluntar pentru situații de urgenta s-au desfasurat pe mai multe planuri si anume : pe linie de PSI, pe linie de situatii de
urgenta, pe linie de monitorizare, pe linie de evidenta militara si mobilizarea la locul de munca si protectie civila.
           Se continua procesul de atragere  voluntari în cadrul serviciului.

          In in urma codurilor de avertizare  meteo si hidro , pe perioada anului  2016 s-a intervenit cu ajutorul voluntarilor din cadrul serviciului si cu
echipamentele propri din dotare  la  evacuarea apelor pluviale rezultate in urma ploilor abundente;
            S-a efectuat cursul de Instructori  pentru dronele aflate in dotarea SVSU;
            Se efectueaza antrenamentele de pregatire conform graficului aprobat;
            Se are in vedere elaborarea de protocoale de colaborare cu institutiile abilitate in domeniul managementului situatiilor de urgenta;

         Denumirea fiecarui proiect:
1.Proiect de hotarare privind modificarea HCL 312/2015 privind aprobare taxe si impozite.
2.Proiect de hotarare privind aprobare Plan de lucrari si actiuni de interes local pe 2016.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea ,, Plan Local de actiune  romi”.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei locala cu privire la serviciul public de salubrizare.
5.Proiect de hotarare privind aprobare tarife pentru prestarea serviciului de salubrizare stradala.
6.Proiect de hotarare privind modalitatea inscrierii datelor in registrul agricol 2015-2019.
7.Proiect de hotarare privind aprobare proiect model de steag al municipiului Caransebes.
8.Proiect de hotarare privind completare  HCLnr. 172/22.10.2010 cu privire la desfasurarea de activitati comerciale.
9.Proiect de hotarare privind modificarea HCL  nr. 97/30.03.2016 cu privire la transportul public local.
10.Proiect  de hotarare privind modificarea programelor de finantare nerambursabile, conform Legii 350/2005.
11.Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017.
12.Proiect de hotarare privind stabilire amplasare locuri speciale pe domeniul public  cu destinaţia spaţiu  de fumat.
13.Proiect de hotarare privind  Planul de analiza și acoperire a riscurilor la nivelul municipiului Caransebes.
14.Proiect de hotarare privind interzicerea opririi și stationarii vehiculelor în statiile de transport public.



15.Proiect de hotarare privind realizarea Registrului spatii verzi.

16.Proiect de hotarare privind reducere preț/portie pentru copiii defavorizati la Cantina Sociala.
17.Proiect de hotarare privind prorogare termen  pentru  depunerea a autorizatiei pentru securitate la incendiu
18.Proiect de hotarare privind ajustare tarife practicate de SC TRANSAL URBIS SRL.
19.Proiect de hotarare privind  actualizare taxe pentru activitatea de stare civila.
Tipul de act normativ.
Hotararii ale Consiliului Local.
Puncte de vedre la proiectele altor institutii – nu sunt.
Prioritati legislative pentru perioada urmatoare – 
Codul actului normativ - 

                                      PRIMAR                                    SECRETAR                                                   RELATII CU PUBLICUL

                        Felix – Cosmin Borcean                           Ana Bratu                                                           Daniela Szaniszlo
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