
 ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

             Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.03.2015,
            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. 7775/23.03.2015 al Serviciului Public ,, Piata
Gugulanilor”,
           Vazand prevederile Legii nr. 213/1998 - privind  proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,
        In baza art.36 alin.1), alin.2, lit.(c), alin.5 lit.(a), art.45 din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTARASTE:

 Art.1. Se  aprobă  extinderea  Pietei  Gugulanilor  din  municipiul  Caransebes  prin  modificarea
destinatiei domeniului public, respectiv strada Piata Lemnelor, din strada cu acces auto si pietonal, in
zona pietonala cu caracter comercial, 

 Art.2.Accesul auto este permis doar pentru riverani cu conditia parcarii in incinta, fiind interzisa
stationarea pe trotuar si carosabil ,si pentru  serviciile publice de interventie,salvare si pompieri.

 Art.3.  Administrarea zonei pietonale cu caracter comercial sa fie realizata de Serviciul Public
,,Piata Gugulanilor" 
          A  rt.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Caransebeş prin
Serviciul Public ,, Piata Gugulanilor”, Directia Administratie Locala si Serviciul Public Politia Locala
Caransebes.
              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 judeţului Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- Serviciul Public Politia Locala Caransebes;
- Compartimentul Autorizari Control Comercial ;
- Directia Administratie Locala;
- Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- Serviciul Public Intretinere si Reabilitare;
- Serviciul Public ,, Piata Gugulanilor”;
- Direcţia Economică;
- Biroul Audit Intern;                         
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.

                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                              L.S. Consilier Dascalu Valentin
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