
            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. 2 de  
organizare  si  dezvoltare  urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  protecţia  mediului  
înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură din cadrul Consiliului  
Local al municipiului Caransebeş, 
       Vazand Raportul nr.14970/28.07.2015 al Serviciului Autorizari,Avizari,Urbanism  
cererea lui Gauss SRL nr.14970 din 10.06.2015 si adresa Ministerului pentru Societatea  
Informationala cu nr.14970 din 10.06.2015,
      Văzând prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al  
acesteia, ale Legii  nr.50/ 1991 privind autorizarea executarii  lucrarilor de constructii,  
Legea 571/2003 privind Codul Fiscal  si  HCL nr.238/04.09.2012 privind taxa speciala  
pentru  ocuparea  terenurilor  in  caz  de  spargere  a  domeniului  public  si  privat  al  
municipiului Caransebes,
     În temeiul art. 36, alin. (1), alin.(2), lit.c), alin.5) lit.(a) art. 45 din Legea nr. 215/2001  
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

        Art.1.  Se  aproba  realizarea  lucrarilor  pe  domeniul  public  al  municipiului  
Caransebes, de amplasare fibra optica in cadrul proiectului ,,Ro-Net - construirea unei  
infrastructuri nationale Broadband in zonele defavorizate din judetul Caras Severin" in  
canalizatia existenta a SC Telekom Romania SA cu conditia aducerii terenului la starea  
initiala in termen de 30 de zile de la finalizarea lucrarilor.

Art.2 Se  excepteaza  de  la  plata  permisului  de  spargere  lucrarile  executate, cu 
conditia aducerii la starea initiala a terenului in termen de 30 de zile de la finalizarea  
lucrarilor.
           Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului  
Caransebeş prin Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului.          
        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 judeţului Caraş-Severin;
– Primarul municipiului Caransebeş;
– Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
– SC Gauss SRL ;
– Biroul Audit Intern;
– Direcţia Economică;
– Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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