
ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

                                                         HOTĂRÂRE

Consiliul  Local  al  municipiului  Caransebeş,  întrunit  în şedinţa  extraordinară 
din data de 19.10.2015,

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.26547/15.10.2015 al Directiei Administratie Locala si cererea nr. 26547/15.10.2015 
a domnului Alexandru Mihai Bugariu,

Avand in vedere prevederile  Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si  
regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.36, alin.(2), lit.c), alin. (5), lit.a), art.123 alin.1) si 2) şi art. 45 din  
Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  cu  modificările  şi  
completările ulterioare,

                                                  HOTĂRĂŞTE

          Art.  1  .   Se aproba organizarea licitatiei publice in plic inchis cu adjudecare la cel  
mai mare pret obtinut in vederea inchirierii amplasamentului nr. 3 din Centrul Civic al  
municipiului Caransebes cu destinatia ,,Cafenea mobila si terasa".
 Art.  2  .  Pretul de pornire al licitatiei este de 5 euro/mp.

Art.  3  .Termenul inchirierii este de 1 an cu posibilitatea prelungirii, iar chiria  
pentru amplasamentul adjudecat se va achita astfel:

• in sezon (perioada 1 aprilie-30 septembrie) pentru intreaga suprafata se achita  
valoarea chiriei adjudecate;

• in extrasezon (perioada 1 octombrie-31 martie )pentru suprafata ocupata de  
cafenea se achita valoarea chiriei adjudecate, iar pentru diferenta de suprafata  
se achita chiria redusa cu 70 %.

      Art.  4  .Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  se  încredinţează  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;
- Dirctia Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- Direcţia Economică;
- Compartimentul Impozite si Taxe Locale;
-  Dl.Alexandru Mihai Bugariu;



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

locală.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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