
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-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat din cadrul  
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, Referatul nr. 19437/29.07.2015 al Casei Municipale  
de Cultura ,,George Suru" si cererea nr. 19437/29.07.2015 a SC ELECRORECORD SRL Timisoara  
str. Vadul Calugareni nr.5,

Avand in vedere prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al  
acesteia,

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

                                                       HOTĂRĂŞTE

  Art.1  .   Se  aproba organizarea  unor  spectacole  de  promovare  a  artistilor  din  zona  
Banatului, de  catre  SC  ELECTRORECORD  SRL  Timisoara, in  incinta  Strandului  Municipal  
Caransebes, in perioada 20-23 august 2015, cu intrare libera.

 Art.2  .   Se aproba punerea la dispozitie a spatiilor din incinta Strandului Municipal catre SC  
ELECTRORECORD SRL in perioada 20-23 august 2015 intre orele 19-24 cu titlu gratuit.

Art.3  .  Se  aproba  amplasamentele  pentru  terase  de  deservire,  mici  comercianti  si  
mestesugari, jocuri, divertisment, parc de distractii, conform schitei si planului de situatie anexate 
ce fac parte integranta.

Art.4  .   SC ELECTRORECORD SRL Timisoara va incheia contracte pentru plata serviciilor  
si utilitatiilor va suporta cheltuielile aferente, va respecta programul de zi al Strandului Municipal,  
va acorda intrare libera cetatenilor la spectacole.
     Art.  5  .  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  se  încredinţează  Primarul  municipiului  
Caransebeş prin Casei Municipale de Cultura ,,George Suru".
     Art.  6  .   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 judeţului Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- Casei Municipale de Cultura ,,George Suru";
- Serviciul Public Piata Gugulanilor;
- SC ELECTRORECORD SRL Timisoara str. Vadul Calugareni nr.5 ;
- Direcţia Economică;
- 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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