
            ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
    CONSILIUL LOCAL 

                                                            HOTĂRÂRE

         Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa  extraordinară  
din data de 29.05.2015,
          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. 11743/25.05.2015 al Serviciului Public Piata Gugulanilor 
si cererea  nr. 11743 din 07.05.2015 a S.C Puiul Gustos Motojan S.R.L  cu sediul in 
Slatina Timis nr.62 si HCL nr.65 din 07.03.2014,
       Vazand prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul 
juridic al acesteia,

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

 
                 HOTĂRĂŞTE:

         Art.1. Se aproba modificarea HCL nr.65 din 07.03.2014 privind organizarea
licitatiei cu strigare cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut in vederea inchirierii
unui spatiu comercial in suprafata de 18 mp din Piata Gugulanilor, in sensul ca se
modifica  destinatia  spatiului  comercial  din  vanzare  de  produse  de  panificatie,
patiserie,  preparare/vanzare  bauturi  racoritoare  in  desfasurare  de  activitati
comerciale - cu exceptia comercializarii bauturilor alcoolice.

 Art.2.  Celelalte prevederi ale  HCL nr.65 din 07.03.2014 raman neschimbate.
      Art.  3  .Cu  ducerea  la  indeplinire  a  prezentei  se  incredinteaza  Primarul
municipiului Caransebes prin  Serviciului Public Piata Gugulanilor.          
         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; 

• S.C Puiul Gustos Motojan S.R.L;

• Serviciului Public Piata Gugulanilor;



• Directia Economica;

• Biroul Audit Intern;

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

                      
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                     L.S. Consilier, Strejariu Filip Petru
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