ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.2015,
Având în vedere Proiectul de hotărâre si 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, Raportul nr.24353/23.09.2015 al Directiei
Administratie Locala,
Vazand prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia,
În temeiul art. 36, alin. (1), alin.(2) lit.c), alin.(5), lit b) art.123, alin.(1), (2) si art. 45 din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă dezlipirea din parcela de teren nr top 2688, proprietatea municipiului
Caransebes, neevidentiat in Cartea Funciara, situat in extravilanul municipiului Caransebes, a unei
suprafete de 2405 mp de teren si inscrierea acestuia in Cartea Funciara, in proprietatea privata a
municipiului Caransebes.
Art.2. Se aproba dezmembrarea suprafetei de teren de 2405 mp, prevazuta la art.1 in sapte
loturi: lotul nr.1 in suprafata de 221 mp, lotul nr.2 in suprafata de 299 mp, lotul nr.3 in suprafata de
350 mp, lotul nr. 4 in suprafata de 375 mp, lotul nr.5 in suprafata de 386 mp, lotul nr.6 in suprafata
de 389 mp si lotul nr.7 in suprafata de 385 mp.
Art.3. Se aproba organizarea licitatiei publice cu strigare cu adjudecare la cel mai mare pret
obtinut in vederea vanzarii loturilor prevazute la art.2, cu pretul de pornire stabilit in baza unui
raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat ANEVAR, urmand ca adjudecatarii sa suporte
costurile lucrarilor de dezmembrare si de evaluare a loturilor.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinţează Primarul municipiului Caransebeş
prin Directia Administratie Locala.
Art.5. 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;
- Directia Administratie Locala;
- Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- Directia Economica;
- Biroul Audit Intern;
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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