ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 13.11.2015,
Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze
economico-sociale, buget finante si administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local
al municipiului Caransebes, vazand Referatul nr.29503/12.11.2015 al Compartimentului Autorizari si
Control Comercial si adresa Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,, Semenic" nr. 28751/05.11.2015,
Tinand cont de amendamentul ridicat in plenul sedintei,
Vazand prevederile art.13, lit.b) din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, si
ale HG nr.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si /
sau autorizarii,
În temeiul art. 36, alin. (1), alin.(2) lit.c) si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba modificarea si completarea HCL nr.24/04.02.2015 privind autorizarea agentilor
economici de pe raza municipiului Carasebes:
Alin.1. Unitatile de alimentatie publica avand functiuni de cluburi, discoteci, baruri, pub-uri, terase, sali
evenimente(nunti, botezuri,pomeni,etc.) precum si celelalte categorii de constructii si amenajari
enumerate la art.1 din H.G. nr. 1739/2006, prevazute in Anexa la prezenta, vor prezenta aviz/autorizatie
privind securitatea la incediu pentru obtinerea autorizatiei de functionare emisa de Primaria municipiului
Caransebes in baza HCL nr.24/2010.
Alin.2. Agentii economici care au obtinut autorizatia de functionare emisa de catre Primaria municipiului
Caransebes, au obligatia completarii dosarului de autorizare, pana la data de 31.12.2015, cu
aviz/acord/autorizatie privind securitatea la incendiu, daca spatiile autorizate se incadreaza in
prevederile art.1 din H.G. nr.1739/2006.
Alin.3. Pana la obtinerea avizului/autorizatiei privind securitatea la incediu, se interzice desfasurarea de
evenimente in sali aglomerate.
Alin.4. Necompletarea dosarului de autorizare, pana la data stabilita, cu avizul/acordul/autorizatia
privind securitatea la incediu, duce la retragerea autorizatiei de functionare emisa in baza HCL nr.
24/2010.
Alin.5. Nerespectarea masurilor dispuse in aliniatele precedente, functionarea agentilor economici fara
Autorizatie de functionare si functionarea agentilor economici dupa retragerea Autorizatiei de
functionare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1500 lei la 2500
lei.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Caransebes prin
Compartimentului Autorizari si Control Comercial.
Art.3. 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;
• Compartimentului Autorizari si Control Comercial;

•
•
•
•

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