ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 06.10.2015,
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, Referatul
nr.25432/05.10.2015 al Directiei Administratie Locala,
Văzând prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic
al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, art.869 Cod Civil si HCL
nr.50/29.02.2008,
În temeiul art. 36, alin. (), alin. (2), lit.c) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă retragerea dreptului de administrare inscris asupra parcelei nr.
top 2363/1 in suprafata de 997 mp proprietatea municipiului Caransebes, constituit prin
HCL nr. 50/29.02.2008 in favoarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii
Rurale pentru construirea sediului Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura
Caransebes si care nu s-a realizat pe aceasta suprafata.
Art.2.Se aproba dezmembrarea parcelei cu nr. cad. 2155 nr. top 2363/2 in suprafata
de 2604 mp, proprietatea municipiului Caransebes -domeniul public in 2 parcele:
• parcela cu nr. cad. 2155 nr. top 2363/2/1 in suprafata de 813 mp, teren
proprietatea municipiului Caransebes aferent sediului APIA si constructiilor
Directiei Fitosanitare Caras-Severin, pe care se mentine dreptul de
administrare.
• parcela cu nr. cad. 2155 nr. top 2363/2/2 in suprafata de 1791 mp proprietatea
municipiului Caransebes -domeniul public, ce reprezinta constructiile primei
hidrocentrale electrice din Europa, teren cu privire la care se retrage dreptul
de administrare inscris in favoarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si
Dezvoltarii Rurale, in vederea punerii in valoare a acestui obiectiv.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului
Caransebeş prin Directiei Administratie Locala.
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;
- Direcţia Economică;
- Directiei Administratie Locala;

-

Biroul Audit Intern;
Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media
locală.
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