
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 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 Referatul nr. 7634/20.03.2015 al Serviciului Investitii,Achizitii,Administrativ si 
nota interna nr.8617 din 30.03.2015 a Directiei Administratie Locala

 Vazand prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finantele Publice Locale, Legea 350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanism si Legea 50/1991,republicata,privind autorizarea 
lucrarilor de constructii,

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

      HOTĂRĂŞTE:

 Art.1. Se aproba realizarea  Planului Urbanistic Zonal pentru suprafata de 2,3 ha teren 
situata in Jupa - sat apartinator municipiului Caransebes, teren care va fi introdus in 
intravilanul municipiului, proprietate mixta a Statului Roman si particulara, conform anexei ce 
face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Destinatia zonei va fi aceea de locuinte cu regim de inaltime maxim admis P+1, in
zona fiind admise si functiuni complementare, comert,alimentatie,publica, servicii, sanatate, 
birouri,locuri de joaca pentru copii,stationare autovehicule,spatii verzi si instalatii tehnico-
edilitare necesare in zona.
            Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului 
Caransebes  prin Serviciului Investitii,Achizitii,Administrativ si Directia Administratie Locala.

Art.4. 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; 
• Directia Economica;
• Directia Administratie Locala;
• Serviciului Investitii,Achizitii,Administrativ;
• Serviciul Urbanism si Amenajarea teritoriului;
• Biroul Audit Intern;
• Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.

 
                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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