
        ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

 Consiliul  local  al  municipiului  Caransebeş,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
27.01.2015,
           Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare si
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice si de arhitectură din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebeş,
Raportul nr. 2060/23.01.2015 al Serviciul Autorizări, Avizări, Urbanism 
      Văzând  prevederile  Legii  nr.350/2001,  actualizata,  privind  amenajarea  teritoriului  si
urbanismul, HCL nr. 84/28.03.2014 si HCL nr.136/29.04.2014,

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

HOTĂRĂŞTE:

    Art.1. Se aproba modificarea HCL nr.84/28.03.2014 completata prin HCL nr.136/29.04.2014
privind aprobarea extinderii intravilanului municipiului Caransebes.
    Art.2. Se aproba modificarea limitei  intravilanului municipiului Caransebes prin micsorarea cu
10,90 ha  a terenului  propus a fi introdus in intravilan, in vecinatatea raului Timis, portiunea catre
iazurile  Hidroconstructia  SA,  tinand  cont  de  lipsa  retelelor  de  utilitati  si  situatia  de  risc  de
inundatii si introducerea in  intravilan a unei suprafete de teren de 13,33 ha, situat in vecinatatea
satului Jupa - apartinator municipiului Caransebes, pe partea stanga a DN 6 inspre Timisoara,
pentru extindere zona de locuinte, avand in vedere accesul la sosea si vecinatatea retelelor de apa
si canalizare.
     Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Caransebeş
prin  Serviciul Autorizări, Avizări, Urbanism.
    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;
- Directia  Economica; 

                       - Biroul Audit Intern;
                       -  Serviciul Autorizări, Avizări, Urbanism;

-Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.

                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                                  L.S. Consilier Stanescu Alexandru
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