
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. 5 pentru
administratie publica locala, juridica, disciplina, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si a
libertatii  cetatenilor  din  cadrul  Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş  si   Referatul  nr.
7961/24.03.2015 al Serviciului Autorizari,Avizari,Urbanism 
             Vazand prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,
OUG nr.2/2001- privind regimul juridic al contraventiilor si HCL nr.15/24.01.2008,
              În temeiul art. 36, alin.1, alin.6, lit.a), pct 14 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                             HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba completarea HCL nr.15/24.01.2008 prin introducerea la  Anexa 2 -  Masuri
necesare pentru asigurarea curateniei si ordinii in municipiul Caransebes, a art.3 cu urmatorul cuprins:

,,  Art.3.  Proprietarii  au obligatia  sa intretina  terenurile  amplasate  in  zonele  de  locuinte
situate in intravilanul municipiului Caransebes.''

Art.2.Nerespectarea prevederilor prevazute la art.1 constituie contraventie si se sanctioneaza
cu amenda de la 800 la 1200 lei .

Art.3.Se aplica in mod corespunzator prevederile art. 12 (2) din Anexa nr.2 privind dublarea
limitelor minime si maxime ale amenzii in cazul persoanelor juridice.

Art.4.Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  se  încredinţează  Primarul  municipiului
Caransebeş prin Serviciului Autorizari,Avizari,Urbanism si Compartimentul Protectia Mediului. 

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; 
- SC TRANSAL URBIS SRL; 
-  Serviciului Autorizari,Avizari,Urbanism;      
- Compartimentul Protectia Mediului;          
- Directia Economica;
- Biroul Audit Intern;
- Directia Administratie Locala;
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.

                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                L.S. Consilier Dascalu Valentin
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       Data 24.03.2015                                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI
       Nr. ...................                                                                           CARANSEBEŞ

       A.B. /M.B.                                                                                        Ana  Bratu
      Exp.10.


