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 din cadrul
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, si Referatul nr.1461/26.02.2015 al Directiei
Administratie Locala si cererea nr.1461 a SC ANGELS DISCOUNT SRL cu sediul in
Caransebes str.1 Decembrie nr.7,
Vazand prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia,
Tinand cont de amendamentul ridicat in plenul sedintei,
În temeiul art.36, alin. (1), alin.(2), lit.c), alin.(5), lit.a), art.123, alin.(2) si art. 45 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă inchirierea suprafetei de 100 mp situata in strada Mihai Viteazu
nr.13,ca terasa aferenta barului SC ANGELS DISCOUNT SRL din str. Mihai Viteazu nr.13
conform schitei anexate ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Se aproba repozitionarea amplasamentului pentru terasa nr.5 in suprafata de 90
mp, pe amplasamentul liber conform schitei anexate ce face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.3.Se aproba reducerea suprafetelor pentru celelalte amplasamente ale teraselor
din centrul civic de la 150 mp pana la 100 mp , in cazul solicitarilor formulate in acest sens,
cu reducerea proportionala a pretului inchirierii
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 judeţul Caraş-Severin;
• Primarul municipiului Caransebeş;
• SC ANGELS DISCOUNT SRL
• Direcţia Administraţie Locală;
• Directia Economica;
• Biroul Audit Intern;
• Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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