
                              RAPORTUL PERIODIC DE ACTIVITATE 
                                                   ANUL 2017

              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.

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Situatia veniturilor :
                                                                                                               Buget aprobat    Incasari



.Venituri fiscale

      1.Impozit din veniturile din transferul proprietatilor imobiliare  03.02 138.730 139.949
      2.Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 14.904.740 14.068.482
      3.Impozite si taxe pe proprietate 07.02 5.417.860 5.667.982
      4.Sume defalcate din T.V.A. 11.02 32.246.780 31.794.065
      5.Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 12.02 0 0
      6.Taxe pe servicii specifice 15.02 8.930 9.499
      7.Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 16.02 1.922.060 2.040.815
      8.Alte impozite si taxe fiscale 18.02 0 13

.Venituri nefiscale 
1. Venituri din proprietate 30.02 909.760 1.001.813
2. Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 253.150 288.733
3. Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02 174.030 195.515
4. Amenzi, penalitati, confiscari 35.02 956.700 1.061.007

5. Diverse venituri 36.02 272.200 246.337
6. Donatii si sponsorizari 37.02.01 0 0
7. Venituri din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii

de dezvoltare
37.02.03 -1.790.200 -1.790.200

C.  SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

Subventii de la bugetul de stat 42.02 880.000 652.653
Subventii de alte administratii 43.02 0 0

CHELTUIELI
                                                                                                                   Buget aprobat                 Plati                  

.Autoritati publice si actiuni externe (Primaria) 51.02
- cheltuieli de personal Titlul 10 3.965.000 3.951.261
- bunuri si servicii Titlul 20 1.680.530 1.637.196
- Plati efectuate in anii precedenti si recuperate

in anul curent
Titlul 85 -15.370 -15.376

.Alte  servicii  publice  generale  (Evidenta
Populatiei)

54.02

- cheltuieli de personal Titlul 10 275.000 266.006
.Cheltuieli materiale Titlul 20 0 0
.fond de rezerva Titlul 50 0 0



.Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.02

.Dobanzi Titlul 30 155.590 155.590

.Ordine publica si siguranta nationala (Pol. Com.) 61.02

- cheltuieli de personal Titlul 10 751.500 749.176
- bunuri si servicii Titlul 20 120.400 110.582

.Invatamant 65.02
- cheltuieli de personal Titlul 10 24.293.930 24.075.935
- bunuri si servicii Titlul 20 2.817.910 2.660.893
- asistenta sociala – ajutoare sociale Titlul 57 22.000 15.866
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent

Titlul 85 -10.800 -15.044

.Sanatate 66.02
- cheltuieli de personal Titlul 10 820.000 634.144
- bunuri si servicii Titlul 20 30.000 9.539
-transferuri intre unitati ale administratiei Titlul 51 1.145.400 1.145.400

.Cultura, recreere si religie 67.02
- cheltuieli de personal Titlul 10 200.600 197.652
- bunuri si servicii Titlul 20 866.400 842.774
-transferuri intre unitati ale administratiei Titlul 51 1.230.000 1.230.000

.Asigurari si asistenta sociala 68.02
- cheltuieli de personal Titlul 10 2.566.000 2.472.840
- bunuri si servicii Titlul 20 861.080 815.219
- asistenta sociala – ajutoare sociale Titlul 57 2.576.000 2.407.412
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent

Titlul 85 -11.880 -11.978

.Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02
- cheltuieli de personal Titlul 10 229.000 227.591
- bunuri si servicii Titlul 20 3.136.600 3.097.841

.Protectia mediului 74.02
- bunuri si servicii Titlul 20 1.152.000 1.152.000

.Transporturi 84.02
- cheltuieli de personal Titlul 10 1.475.000 1.459.870
- bunuri si servicii Titlul 20 4.942.850 4.938.716
.subventii Titlul 40 1.020.000 955.989

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Situatia veniturilor:



                                                                                                                          Buget aprobat     Incasari
1.  TRANSFERURI ALTELE DECAT SUBVENTIILE

             Venituri din sectiunea de functionare 37.02.04 1.790.200 1.790.200

     2.   VENITURI DIN CAPITAL
Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 393.920 431.469

    3. OPERATIUNI FINANCIARE
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru   finantarea 
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

   40.02 0 1.400.000

     4.   SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT
Subventii de la bugetul de stat 42.02 1.814.970 0

CHELTUIELI
                                                                                                                 Buget aprobat        Plati

1. Autoritati  publice  si  actiuni  externe
(Primaria)

51.02

.Cheltuieli de capital Titlul 70 218.300 60.679

2. Ordine  publica  si  siguranta  nationala
(Protectie Civila)

61.02

- Cheltuieli de capital Titlul 70 0 0

3. Invatamant 65.02
.Cheltuieli de capital Titlul 70 201.000 158.577

-  proiecte  cu  finantare  din  fonduri
nerambursabile

Titlul 58 161.000 0

.Rambursarea imprumuturilor contractate pentru
finantarea proiectelor cu finantare UE

Titlul 81 207.580 207.575

4. Sanatate 66.02
-transferuri intre unitati ale administratiei Titlul 51 1.850.000 0

5. Cultura, recreere si religie 67.02
-transferuri intre unitati ale administratiei Titlul 51 0 0
-- Cheltuieli de capital Titlul 70 0 0

6. Asigurari si asistenta sociala 68.02
.Proiecte  cu  finantare  din  fonduri  externe

nerambursabile  aferente   cadrului  financiar
2014-2020 

Titlul 58 250.000 88.523

-- Cheltuieli de capital Titlul 70 0 0

7.   Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02
-  cheltuieli de capital Titlul 70 1..119.200 609.927

8.  Protectia mediului 74.02
.transferuri Titlul 55 315.000 315.000
-  cheltuieli de capital Titlul 70 221.700 221.570



9.  Transporturi 84.02
-  cheltuieli de capital Titlul 70 2.132.200 2.031.208

2) Încasarea impozitelor şi taxelor locale 

              Din punct de vedere a rezultatelor obţinute precizăm că în anul fiscal 2016 gradul de colectare a
impozitelor şi taxelor locale a fost următorul:

.la persoane fizice s-au încasat 66,05% din totalul debitelor (curent + rămăşiţă + majorări) din care  84,57 %
încasat din debite curente aferente anului 2016; 25,30 % încasat din rămăşiţe şi 35,84 % încasat din
majorări;

.la persoane juridice s-au încasat 66,42% din totalul debitelor (curent + rămăşiţă + majorări) din care 86,13 %
încasat din debite curente aferente anului 2016; 24,48 % încasat din rămăşiţe şi 29,70 % încasat din
majorări.

.   Serviciul investiţii, achiziţii, administrativ  
 

Nr. crt. Denumirea Investiţiei Valoare 

mii lei

Data finalizării Surse de finanţare

1. Actualizare PUG mun. Caransebeș 105.4 în curs de
realizare 

Buget de stat+

Buget Local

2. Amenajare Piaţa Gen. Ioan Dragalina 1.05 finalizat Bugetul Local

3. Amenajare străzi ( Carbonifera Veche,
Scorilo, Ştefan Velovan, Aninilor,
Spitalului, I.C.Brătianu, Traian)

223.2 finalizat        Bugetul Local

4. Amenajare străzi Jupa 566 fnalizat Bugetul Local

5. Pr. și exec. Str.Traian Doda, Burebista,
Pipirigul Mare

209  în curs de
realizare

Bugetul Local

6. Amenajare str. Valea Cenchii 113.8 finalizat Bugetul Local

7. Rate ISPA 315   în curs de
realizare

Bugetul Local

8. Str. Dezv. Spaţii verzi 18 finalizat Bugetul Local

9. Extindere spaţii comerciale Piaţa
Gugulanilor

582.47 În curs de
realizare

Bugetul Local

10. Leasing autovehicul Casa de Cultură 14 În curs de
realizare

Bugetul Local

11. PUZ Valea Cenchii 58.3 În curs de
realizare

Bugetul Local



12. Amenajare curte CN CDLoga 165 Finalizat Bugetul Local

13. Terenuri de sport 470 În curs de
realizare

Bugetul Local

14. Modernizare infrasructură de apă şi apă
uzată

201.2 Finalizat Bugetul Local

15. Compartimentare bazin 564.7 În curs de
realizare

Bugetul Local

16. Amenajare căi de acces în baza de
agrement şi scări bazin copii

320 În curs de
realizare

Bugetul Local

17. City APP 10 În curs de
realizare

Bugetul Local

18. Echipamente parcări 80 Finalizat Bugetul Local

19. SF/DALI Spital Contagioase 66 Finalizat Bogetul Local

20. SF/DALI CN Traian Doda corp B 55 Finalizat Bogetul Local

21. Proiectare Biserica Medievală 117.5 Finalizat Bogetul Local

             CONSILIUL LOCAL   
 

 În urma alegerilor locale din 05 iunie 2016, s-a ales Primarul municipiului, precum si noul
Consiliu Local, care are în componenţă 19 consilieri.

a) - Consiliul municipal ca autoritate deliberativă este compus din 19 consilieri, aparţinând:

- Partidul Naţional Liberal       - 10

- Partidul Social Democrat                     -   9.

 După constituire, noul consiliu local şi-a organizat activitatea în 5 comisii de specialitate, pe
principalele domenii de activitate:

Comisia nr.1 de studii,  prognoze economico-sociale,  buget,  finanţe şi  administrarea domeniului
public şi privat;

Comisia  nr.2 de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  protecţia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

Comisia nr.3 pentru servicii publice, comerţ, agricultură şi turism;

Comisia nr.4 pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură protecţie socială, sport şi de
agrement;

Comisia  nr.5 pentru  administraţie  publică  locală,  juridică,  disciplină,  apărarea  ordinii  publice,
respectarea drepturilor şi a libertăţii cetăţenilor.

    In cursul anului 2017, Consiliului Local  al municipiului Caransebes s-a intrunit in 29 de sedinte 
din care :

· 12 sedinte ordinare: 



· 14 sedinte extraordinare 

      Toate cele 29 de sedinte ale Consiliului Local Caransebes au fost publice.

      Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Caransebes s-au intrunit in  sedinte de comisie, 
astfel:

 

Nr. sedinţe Comisia 1  -  26

Nr. sedinţe Comisia 2  -    6

Nr. sedinţe Comisia 3  -    4

Nr. sedinţe Comisia 4  -    9

Nr. sedinţe Comisia 5  -  14

 

    In anul 2017 au fost adoptate de catre Consiliul Local al municipiului Caransebes 307 hotarari, 
din care 18 hotarari au caracter normativ, iar 9 hotărâri au fost atacate în instanţa de contencios 
administrativ.

 

              Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caransebes, are un numar de 103 de posturi aprobate
de Consiliul Local al municipiului Caransebes, din care 61 functii  publice, 42 functii  contractuale, din care 2
funcţii de demnitate publică.
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RAPORT DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2017

                                                                              
 

 Primăria municipiului Caransebeş: 

INDICATORI COD RASPUNS
A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numărul proiectelor de acte normative 
adoptate în 2017

A1 18

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

A2 18

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:
a. pe site-ul propriu A2_1 18
b. prin afisare la sediul propriu A2_2 18

      c.   prin mass-media A2_3 18
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 2017 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 -

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

B1 25

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:



2

               a. afişare la sediul propriu B2_1 25
               b. publicare pe site-ul propriu B2_2 25
               c. mass-media B2_3 25
3. Numărul estimat al persoanelor care au 
participat efectiv la şedinţele publice 
(exclusiv funcţionarii)               

B3 200

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în 
prezenţa mass-media

B4 25

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 25

9. Numărul proceselor verbale (minuta)  
făcute publice

B9 25

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie in 
2017

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 -
















