
        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 finante si administrarea domeniului public si privat din cadrul
Consiliului Local al municipiului Caransebes, 

Vazand  Raportul  nr.  7700/20.03.2015  al  Casei  Municipale  de  Cultura  ,,George  Suru''
Caransebes, 

 Văzând prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de
piaţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 650/2002, Legea nr. 571/2003 privind
Codul  Fiscal,  cu  modificările  ulterioare  şi  ale  H.G.  nr.  44/2004  pentru  aprobarea  Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 si Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică
si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, 

       În temeiul art. 36, alin. (1),alin. (2), lit. c), alin.(4), lit. c), alin.(5), lit. a) şi art. 45 din
Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,

   
            HOTĂRĂŞTE:

 Art.1. Se aproba organizarea in perioada  11.03.2015 - 11.04.2015 a Targului de Paste in
municipiul Caransebes prin punerea la dispozitie in mod gratuit a spatiului  situat pe aleile din
Parcul Revolutiei de pe langa Biserica Catolica in vederea amplasarii chioscurilor comerciale.
           Art.2. Se aproba inchirierea casutelor la tariful de 400 lei / bucata pe toata durata
organizarii Targului  in vederea amortizarii cheltuielor cu achizitionarea, transportul si dotarea
acestora.
           Art.3. Taxa de salubrizare si de furnizare a curentului electric pentru comercianti se va
incasa de catre  Casa Municipala de Cultura George Suru la  tarifele  practicate  de  catre  S.C
Transal Urbis S.R.L.  Caransebes si ENEL ,  corespunzatoare fiecarei  suprafete  solicitata si  a
puterii instalate de curent electric ,urmand ca aceste sume sa fie virate de noi catre societatile
respective.
          Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei  se încredinţează Primarul municipiului
Caransebes  prin Casa Municipala 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:

• Casa Municipala de Cultura George Suru ;



• Instituţia Prefectului judeţul Caraş-Severin;

• Primarul municipiului Caransebeş; 

• Directia Administratie Publica Locala;

• Directia Economica;

• Biroul Audit Intern;

• Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                 L.S. Consilier, Dascalu Valentin 

 CARANSEBEŞ                                                                                                 
            CONTRASEMNEAZĂ 
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 A.B. /M.B.                                                                                             Ana Bratu
Exp.7.


