
ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

 Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.02.2015,
             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.4726/20.02.2015 al Serviciului Public ,,Piata
Gugulanilor".
           Văzând prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 650/2002, Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,
cu modificările ulterioare şi ale H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 571/2003 si Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu
modificările si completările ulterioare, 

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

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1  . Se aprobă incasarea de catre Serviciul Public ,,Piata Gugulanilor" a tarifului  de 12 lei
/mp /zi pentru amplasamente proprietatea municipiului Caransebes inchiriate in vederea comercializarii
de produse specifice zilelor de 1-8 martie.

 Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Caransebeş
prin Serviciul Public ,,Piata Gugulanilor.
            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 judeţului Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
- Compartimentul Autorizări, Control Comercial;
- Direcţia Economică;
- Biroul Audit Intern;
- Serviciul Public ,,Piata Gugulanilor"
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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