
ROMANIA
JUDETUL 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.2 pentru
organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice protecţia mediului înconjurător,
conservarea  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură  cadrul  Consiliului  Local  al  municipiului
Caransebeş, Raportul nr. 8607/30.03.2015 al Serviciului  Investiţii,Achizitii,Administrativ,

Tinand  cont  de  semnarea  contractului  de  finantare  cu  nr.5057/20.03.2015  incheiat  intre
Ministerul  Dezvoltarii  Reginale  si  Administratiei  Publice  si  parteneriatul  UAT  municipiul
Caransebes  -  Liceu  Pedagogic  C.D.Loga,cu  privire  la  poiectul  ,,Realizare  campus  scolar
preuniversitar la Liceul Pedagogic C.D.Loga din municipiul Caransebes"
            Văzând prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic, 

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

HOTĂRĂŞTE:

              Art.1. Se aprobă demolarea  construcţiei anexa ,,atelier scolar" situat in incinta Colegiului
National C.D.Loga din municipiul Caransebes evidentiat in CF nr.38079 la pozitia A1.3 - corp C3
cladire P+1 cu suprafata de 193 mp,in vederea edificarii obiectivului ,,Sala de sport" apartinand
investitiei ,,Realizare Campus Scolar Preuniversitar la Liceul Pedagogic C.D.Loga din municipiul
Caransebes", conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare.
       Art.2. Cu  ducerea  la  indeplinire  a  prezentei  se  incredinţeaza  Primarul  municipiului
Caransebeş  prin  Directia  Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
             Art.3.   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;
- Direcţia Economică;

                        -     Serviciul Investiţii,Achizitii,Administrativ;
                        -     Directia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
                        -     Directia Administratie Locala;
                        -     Colegiul National C.D.Loga;
                        -     Serviciul Integrare Europeana Informatizare,Protectia Mediului si Comunicare;

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