
ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL
                                                               HOTĂRÂRE

Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa  extraordinară din data
de 13.02.2015,

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.3516 din 10.02.2015 al Directiei
Administratie Locala,

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

 În temeiul art. 36, alin. (1), alin.2, lit.c), alin.(4), lit.c), alin.(5), lit.a si b si art. 45 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                           HOTĂRĂŞTE:

        
          Art.1. Se aproba delimitarea urmatoarelor zone tarifare si pretul inchirierii amplasamentelor
pentru terase si chioscuri comerciale din municipiul Caransebes astfel:

- Zona 1 formată din zona Pie ei Centrale i zona centrală delimitată de străzile: Libertă ii,ț ș ț
Horea, Nicolae Bălcescu, Pia a General Dragalina, CD Loga, Halici, Ardealului, Mihai Viteazu,ț
Calea Or ovei, cât i străzile adiacente;ș ș

Pre ul închirierii terenului cu destina ia amplasament terasă - 5 euro/mp/lună.ț ț
Pre ul închirierii terenului cu destina ia amplasament chio c - 10 euro/mp/lună.ț ț ș

-  Zona 2  formată  din  Cartierul  Pipirig,  Cartierul  iglărie,  Cartierul  arinei,  CartierulȚ Ț
Cazărmii, Cartierul Teiu , precum i străzile Nicolae Bălcescu (de la intersec ia cu str. Horea),ș ș ț
Calea Timi oarei, Calea Severinului, Muntele Mic, Ardealului (până la intersec ia cu str. Halici),ș ț
cât i străzile adiacente;ș

Pre ul închirierii terenului cu destina ia amplasament terasă - 4 euro/mp/lună.ț ț
Pre ul închirierii terenului cu destina ia amplasament chio c - 8 euro/mp/lună.ț ț ș

- Zona 3 formată din Cartierul Pipirigul Vechi, Cartierul Balta Sărată;
Pre ul închirierii terenului cu destina ia amplasament terasă - 3 euro/mp/lună.ț ț
Pre ul închirierii terenului cu destina ia amplasament chio c - 6 euro/mp/lună.ț ț ș

- Zona 4 formată din Cartierul Valea Cenchii Jupa i Triaj;ș
Pre ul închirierii terenului cu destina ia amplasament terasă - 2 euro/mp/lună.ț ț
Pre ul închirierii terenului cu destina ia amplasament chio c - 4 euro/mp/lună.ț ț ș
Art.2.Pentru perioadele de extrasezon ,ianuarie-martie i octombrie-decembrie, se aprobaș

reducerea cu 70% a tarifelor prevazute la art.1 pentru terase.
Art.3. Se aproba conditiile  generale de amplasare a teraselor după cum urmează:

 Alin.(1)Agen ii economici care î i desfă oară activitatea în clădiri de inute în proprietate,ț ș ș ț
închiriate sau concesionate i care au autorizate puncte de lucru cu profil de alimenta ie publică auș ț
dreptul să amenajeze terase sezoniere în proximitatea acestora cu avizul Serviciului Urbanism si
Amenajarea Teritoriului.

Alin.(2) Pot fi închiriate terenuri cu destina ie amplasament terasă i în alte locuri decâtț ș
cele  prevăzute  la  alin.(1)  ,  cu  avizul  Serviciul  Urbanism  si  Amenajarea  Teritoriului  i  cuș
respectarea normelor de igienă sanitară, prin licita ie publică, la pre urile de pornire stabilite laț ț
Art.1 , pe amplasamente aprobate prin hotararea  Consiliului Local al Municipiului Caransebe .ș



Art.3.Tarifele prevazute la art.1 vor fi aplicate i pentru închirierea terenurilor cu destina ieș ț
aplasament terasă i amplasament chio c, care au avut în anii anteriori chirii mai mici i  nu se vorș ș ș
aplica in cazul inchirieri amplasamentelor care în perioada anterioară au avut chirii mai mari.
      Art.4. Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  se  încredinţează  Primarul  municipiului
Caransebeş prin Directia Economica si  Compartimentul Verificare ,Ocupare Domeniul Public,
Pracari si Utilitati Publice .
          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 judeţul Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş; 
- Directia Economica;
- Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- Biroul Audit Intern;
- Directia Administratie Locala;
- Compartimentul  Verificare  ,Ocupare  Domeniul  Public,  Pracari  si  Utilitati

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

                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              L.S. Consilier Stanescu Alexandru

 CARANSEBEŞ                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
       Data 13.02.2015                                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI
       Nr. ...................                                                                                           CARANSEBEŞ
 
       A.B. /M.B.                                                                                                        Ana  Bratu
      Exp.9.


