ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2015,
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. 1240 din 15.01.2015 al Directiei Administratie Locala si adresa
nr.11/13.01.2015 a Institutului National de Statistica,
Vazand prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,
Tinand cont de amendamentul ridicat in plenul sedintei
În temeiul art. 36, alin. (1), alin.2, lit.c), alin.(4), lit.c), alin.(5), lit.a si b si art. 45 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba aplicarea ratei inflatiei din anul 2014 fata de anul 2013 calculata pentru servicii, de
3,16 % la diferenta de pret neincasata in anul 2014 pentru contractele de vanzare-cumparare care contin
clauze contractuale in acest sens.
Art.2. Se aproba aplicarea ratei inflatiei din anul 2014 fata de anul 2013 calculata pentru servicii, de
3,16% la reinnoirea contractelor de inchiriere pe anul 2015 pentru terenurile care apartin municipiului
Caransebes (garaje, panouri publicitare, amplasament dozator lapte, etc) si pentru care pretul inchirierii in
anul 2014 a fost exprimat in moneda nationala.
Art.3. Se aproba aplicarea ratei inflatiei din anul 2014 fata de anul 2013 calculata pentru servicii, de
3,16% la tarife de participare cu amplasamente comerciale ale agentilor economici pe durata unor
manifestari culturale stabilite prin HCL nr.172/2010 ,art.4, rezultand urmatoarele valori:
- amplasamente alimentatie publica -14 lei/mp/zi
- amplasamente comert cu amanuntul, parcuri de distractii sau agrement – 11,20 lei/mp/zi.
Art.4. Se aproba rotunjirea sumelor rezultate in urma indexarilor in minus pentru fractiunile de pana la
0,5 lei respectiv in plus pentru fractiunile ce depasesc 0,5 lei.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Caransebeş prin
Directia Economica si Compartimentul Investitii, Achizitii, Verificare, Ocupare Domeniul Public.
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 judeţul Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- Directia Economica;
- Biroul Audit Intern;
- Directiei Administratie Locala ;
- Compartimentul Verificare Ocupare Domeniul Public si Utilitati Publice;
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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