
ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Consiliul  Local  al  municipiului  Caransebeş,  întrunit  în  şedinţa  extraordinară  din  data  de
31.03.2015,

Având în vedere  Proiectul de hotărâre si  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,  Raport  nr.8606/30.03.2015  al  Directiei  Administratie
Locala si cererea nr. 8758 din 31.03.2015 a Asociatiei Culturale Gugulanul

Văzând  prevederile  art.867  din  Legea  nr.287/2009  privind  Codul  civil,  ale  art.9  din  Legea
nr.213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile
ulterioare si H.G nr.532/2002 cu modificarile si completarile ulterioare privind atestarea domeniului
public al judetului Caras-Severin,

În temeiul art. 10 , art. 36,  alin. (2), lit.c) si alin.(5) lit.a), art.123 alin. (1), şi art. 45, art.115
alin.  (1)  lit.b)  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

         Art.1  . Se  aprobă  solicitarea  privitoare  la  constituirea  unui  drept  real  de  administrare  in
favoarea Consiliului Local al municipiului Caransebes de catre Consiliul Judetean Caras-Severin prin
act  administrativ,  pentru  imobilul  teren  si  constructie  evidentiate  in  CF nr.  31749 Turnu Ruieni,  cu
nr.cad.  31749,  in  suprafata totala  de 220 mp,  ,,Monumentul  Eroilor  Banateni  Muntele  Mic",aflat  in
domeniul public al Judetului Caras-Severin, in vederea  promovarii ca obiectiv turistic si pentru o buna
administrare.

 Art.2  .Prezenta  hotarare  are  caracterul  unei  solicitari  adresate  Consiliului  Judetean Caras-
Severin, sens in care solicitam constituirea dreptului real mentionat la art.1, pentru o perioada de cel
putin 10 ani.

 Art.3  . Datele de identificare ale imobilului ,,Monumentul Eroilor Banateni Muntele Mic" situat
in extravilanul comunei Turnu Ruieni,sat Borlova, Muntele Mic, sunt prevazute in anexa ce face parte
integranta din prezenta hotarare.
            Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Caransebeş
prin Directia Administratie Locala.
           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:

- Consiliul Judetean Caras-Severin;
- Directia Administratie Locala;
- Instituţia Prefectului judeţului Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- Direcţia Economică;
- Biroul Audit Intern;
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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