ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de
24.03.2015,
Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru
studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat
din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebeş, Referatul nr. 7701/20.03.2015 al
Casei Municipale de Culura ,,George Suru"
Vazand prevederile art.868 din Legea nr.287/2009 - Noul Cod Civil,
În temeiul art.36, alin. (1), alin.(2), lit.c), alin.(5), lit.a) și art.45 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă darea în administrare Casei Municipale de Cultura ,,George Suru" a
panourilor publicitare luminoase amplasate in parcarea Liceului Tehnologic ,,Decebal" si Piata
Patriarh Miron Cristea din municipiul Caransebes.
Art.2. Destinatia panourilor publicitare este de promovare a evenimentelor culturale si a
anunturilor de interes public ale autoritatii locale si contracost a oricaror anunturi publice sau
comerciale ale persoanelor fizice sau juridice.
Art.3.In termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotarari Casa Municipala de
Cultura ,,George Suru" va prezenta o propunere de aprobare a modalitatii de inchiriere
,preturi,tarife /timp de publicitate ,orar de promovare si /sau continut anunt.
Art.4.Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul municipiului
Caransebes si Casei Municipale de Cultura ,,George Suru"
Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48,
alin. (2), art. 49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, la:
- Instituţia Prefectului judeţul Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- Casa Municipala de Culura ,,George Suru";
- Direcţia Administraţie Locală;
- Directia Economica;
- Biroul Audit Intern;
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
L.S. Consilier, Dascalu Valentin
CARANSEBEŞ
Data 24.03.2015
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