
  ROMÂNIA
JUDETUL CARAS – SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBES
      CONSILIUL LOCAL

                                                                   H O T Ă R Â R E
         privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare  a Consiliului Local al municipiului

Caransebeş din data de 25.06.2015

           Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de
25.06.2015,
          Având în vedere Dispoziţia nr. 583 /19.06.2015 a Primarului municipiului Caransebeş  prin
care se propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş
din data de 25.06.2015cu urmatoarele proiecte peste ordinea de zi: Proiect de hotarare privind
dezmembrarea  terenului  nr.  top  4689/1/2/7/2/7/2/1/2  in  suprafata  de  10.000  mp  proprietatea
Statului Roman,  conform CF 3458 Caransebes, Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei
publice cu strigare si adjudecare la cel mai mare pret obtinut a terenului identificat in CF nr. 7749
Caransebes cu nr. top 4687/36/20/37/6 loc de casa in suprafata de 400 mp, proprietatea Statului
Roman, Proiect de hotarare privind  modificarea si completarea HCL nr. 221/20.07.2006 privind
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Casei Municipale de Cultura ,,George
Suru"  Caransebes  si  Proiect  de  hotarare privind   contractul-cadru  pentru  prestare servicii  in
eficientizarea promovarii municipiului Caransebes in domeniul on-line..

           Văzând prevederile art.39, art.43, art.44 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală cu modificările şi completările ulterioare,

                                                        H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1  . Se  aprobă ordinea  de  zi  a  şedinţei  ordinare a  Consiliului  Local  al  municipiului
Caransebeş  din  data  de  25.06.2015  cu  urmatoarele  proiecte  peste  ordinea  de  zi:  Proiect  de
hotarare privind  dezmembrarea terenului nr. top 4689/1/2/7/2/7/2/1/2 in suprafata de 10.000 mp
proprietatea  Statului  Roman,   conform  CF  3458  Caransebes,  Proiect  de  hotarare  privind
organizarea licitatiei  publice cu strigare si adjudecare la cel mai mare pret obtinut a terenului
identificat in CF nr. 7749 Caransebes cu nr. top 4687/36/20/37/6 loc de casa in suprafata de 400
mp, proprietatea Statului Roman, Proiect de hotarare privind  modificarea si completarea HCL nr.
221/20.07.2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Casei Municipale
de Cultura ,,George Suru" Caransebes si  Proiect de hotarare privind  contractul-cadru pentru
prestare servicii in eficientizarea promovarii municipiului Caransebes in domeniul on-line.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Consiliul Local al municipiului
Caransebeş.
        Art.3. Prezenta se comunică conform prevederilor art. 49 alin.(1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locala,republicata, cu modificarile si completările ulterioare, la:

- Instituţia Prefectului judeţului Caraş – Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- Secretarul municipiului Caransebeş;
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.

                                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                  L.S. Consilier Strejariu Filip Petru
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