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 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.24134/21.09.2015 al Serviciului Public Piața Gugulanilor,
Văzând prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia,
În temeiul art. 36, alin.(1) alin.(4), lit.c), alin.(5), lit.(a) si (b) şi art. 45 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă organizarea Festivalului ,,Toamna la Gugulani - 2015" , editia a VI-a,
ce va avea loc in perioada 08-11 octombrie 2015, in Piața Gugulanilor din municipiul
Caransebes.
Art.2. Se aprobă amplasamentele si tarifele în vederea organizării festivalului,
conform referatului anexat ce face parte parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 Tarifele prevazute în anexă se vor incasa de catre Serviciul Public Piața
Gugulanilor și constituie venituri ale serviciului.
Art.4. Taxa pentru furnizarea energiei electrice pe perioada festivalului va fi încasată
de Serviciul Public Piața Gugulanilor, de la 50 lei la 100 lei, pentru agenții economici în
funcție de activitate pentru plata facturii ce va fi emisă de către S.C. Enel Energie S.A., iar
taxa de salubritate va fi încasată de acelasi serviciu, de la 25 lei la 50 lei, pentru plata
facturii ce va fi emisa de catre SC Transal Urbis SRL.
Art.5. Pe perioada 08.10.2015, ora 17.00 - 12.10.2015, ora 07.00 se blochează accesul
autovehiculelor la limita intersecțiilor dintre străzile Poiana cu Dâlmei, Protopop Ioan
Tomici cu Dâlmei și Avram Iancu cu Libertății.
Art.6. Pe perioada 08.10.2015 - 11.10.2015 aprovizionarea agenților economici
participanți la festival, cât și a agenților economici care își desfășoară activitatea pe străzile
mai sus menționate, se realizează în intervalul orar 07.00-09.00.
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului
Caransebeş prin Casa Municipala de Cultura ,,George Suru’’ si Serviciul Public Piața
Gugulanilor.
Art.8. 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 Politia Locala;
Compartimentul Control Comercial;
Casa Municipala de Cultura ,,George Suru’’
Direcţia Economică;
Biroul Audit Intern;
Serviciul Public Piața Gugulanilor;
Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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