ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 30.07.2015,
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.8393/07.07.2015 al Directiei Administratie Locala, cererea
nr.8393/30.03.2015 a domnului Oprescu Cristian Valeriu in calitate de mandatar al domnului
Ionescu Eugen conform procuri speciale autentificata cu nr.1019 din 14.05.2015 de notar
public Duminica Aniela din cadrul S.P.N Popa Mariana Tamara si Asociatii,
Vazand prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia,
În temeiul art. 36, alin. (1), alin.(2) lit.c) ali. (5), lit.a) ,art.121 alin.(3) si art. 45 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se accepta donatia facuta municipiului Caransebes de catre domnul Ionescu
Eugen prin mandatar Oprescu Cristian Valeriu a parcelei de teren evidentiata in CF nr.38178
Caransebes, cu nr.cad.38178, in suprafata de 1913 mp, conform anexei ce face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Terenul se va inscrie in Cartea Funciara in proprietatea municipiului Caransebes,
domeniul public si in administrarea Consiliului Local al municipiului Caransebes cu
destinatia drum in Racovita.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului
Caransebes prin 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;
• Domnul Oprescu Cristian Valeriu str. L.T.AV. Serban Petrescu,bl.4, Ap.2,Sector 1
Bucuresti;
• Directia Administratie Locala;
• Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
• Directia Economica;

• Biroul Audit Intern;
• Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
L.S. Consilier Strejariu Filip Petru
CARANSEBEŞ
Data 30.07.2015
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AB/MB
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