
ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

                                                   HOTĂRÂRE

Consiliul  Local  al  municipiului  Caransebeş,  întrunit  în  şedinţa  extraordinară
convocata de indata in data de 11.03.2016,

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,

 Tinand  cont  de  raportul  nr.6974/11.03.2016  al  Serviciului   Investitii  Achizitii
Administrativ,

Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu
modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul art.36, alin.(2), lit.d), alin.(4), lit.a),d),e), alin.(6), lit.a), pct.10 şi art. 45
din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,

                                          HOTĂRĂŞTE

           Art. 1 Se  aproba documentatia  tehnico-economica,  faza  proiect  tehnic
pentru  investitia  ,,Reabilitare  si  modernizare  cinematograf  Tineretului”  dupa  cum
urmeaza :

-solutia proiectata prevede reabilitarea cladirii existente prin recompartimentari,
refinisari,  asigurarea  unor  spatii  anexa  si  degajarea  de  constructii  si  instalatii
parazitare.

-sala  de  spectacole  dupa  consolidare   se  va  construi  sub  forma  de  rampa
continua de la parter la etaj , cu acces atat din holul de intrare cat si din casa scarii, se
vor redimensiona gradenele si se vor introduce fotolii confortabile.

-numarul  locurilor  dupa  reabilitare va  fi  de  240,  pentru  a  permite  usilor  de
evacuare in numar de 4 bucati – 150-240 cm, sa satisfaca in caz de pericol.

-se vor realiza pardoseli noi la noua sala de spectacole, imbracate in materiale
moderne (covor textil si PVC), pereti antifonati din panouri pe baza de compusi din
lemn, tavane suspendate, tencuieli si zugraveli.

-se vor reabilita instalatiile de apa ,canal, electrice si termice.
-se  va  repara  acoperisul  si  se  vor  reconditiona  fatadele  cu  respectarea

arhitecturii existente.
-filmele care vor rula se vor proiecta in sistemul 2D si 3D multiplex.
-termenul de finalizare estimat : 1 iunie 2016.

     Art.2.Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  se  încredinţează  Primarul



municipiului  Caransebeş  prin  Serviciul  Investitii  Achizitii  Administrativ  si  Directia
Economica.
       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 Investitii Achizitii Administrativ;
- Casa Municipala de Cultura ,,George Suru”;
- Direcţia Economică;
- Serviciul Autorizari, Avizari, Urbanism;
- Directia Administratie Locala;
- Biroul Audit Intern;
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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