ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2015
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.16076/23.06.2015 al Directiei Administratie Locala si Referatul nr.
16076/22.06.2015 al Compartimentului Relatii cu Publicul,
Vazand prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si
HCL nr. 400/29.12.2014,
Tinand cont de amendamentul ridicat in plenul sedintei,
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 completarea HCL nr.400 din 29.12.2014 in sensul ca la art.15 din anexa nr.1 Regulamentul de functionare a sistemului de taxare a stationarii si parcarii autovehiculelor in
municipiul Caransebes se introduce alin.3, cu urmatorul cuprins:
,, Alin.3 Dreptul de rezervare al locurilor de parcare din parcarile publice cu plata atribuite ca
parcari de resedinta se poate extinde la 24 de ore prin achitarea unui supliment de 50% din valoarea
taxei de parcare stabilita la art.10, alin.2 din Regulamentul de functionare a sistemului de taxare a
stationarii si parcarii autovehiculelor in municipiul Caransebes, conform anexei ce face parte
integranta prezenta hotarare".
Art.2. Se aproba montarea de catre proprietarii autoturismelor a unor dispozitive de blocare
uniforme, acceptate in cadrul comisiei de sistematizare rutiera.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul municipiului Caransebes
prin Directia Administratie Locala si Compartimentul Verificare Ocupare Domeniul Public, Parcari si
Utilitati Publice.
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 Administratie Pubilca Locala;
• Compartimentul Verificarea Domeniul Public Parcari si Utilitati Publice;
• Directia Economica;
• Biroul Audit Intern;
• Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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