ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de
25.08.2015,
Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisia de specialitate nr.5 pentru
administaraţia publică, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si a
libertatilor cetatenilor, Raport nr.21458/20.08.2015 al Compartimentului Autorizari Permise
Spargeri Lucrari,
Văzând prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia si HCL 133/20.05.2013,
În temeiul art. 36, alin. (1), alin.(2), lit.c), alin (6) lit. a) pct.13 şi art. 45 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea art.5 al Regulamentului pentru eliberarea si folosirea
autorizatiei de libera trecere pentru circulatia autovehiculelor destinate transportului de marfuri si
a utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone care circula pe strazile din raza
administrativ-teritoriala a municipiului Caransebes, aprobat prin HCL nr.133/20.05.2013, in
sensul ca la eliberarea autorizatiilor de libera trecere se va stabili exact si cel mai eficient traseu
de la intrarea in municipiul Caransebes si pana la punctul de destinatie.
Art.2. Se aproba completarea formularelor necesare eliberarii autorizatiilor cu urmatoarele
rubrici:
- Acces in oras pe strazile :
- Punct de destinatie :
- Traseu :
si completarile pe verso la tichetele primite de catre soferi.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului
Caransebeş prin Compartimentul Autorizari Permise Spargeri Lucrari,
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 Public Poliţia Locală Caransebeş;
- Compartimentul Protectia Mediului;
- Direcţia Economică;
- Compartimentul Autorizări şi Control Comercial;
- Compartimentul Autorizari Permise Spargeri Lucrari;
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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