
            ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
    CONSILIUL LOCAL 

                                                            HOTĂRÂRE

         Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa  ordinară  din data 
de 30.03.2016,
          Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisiei de specialitate nr.1 pentru
studii, prognoze economico-sociale, buget finante si administrarea domeniului public si 
privat din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebes, 

 Vazand referatul  nr.5190/28.03.2016 al Directiei Administratie Locala, cererea nr 
5190/24.02.2016 a  SC INTER PERNE SRL  i HCL nr.172/22.07.2010, ș
       Vazand prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul 
juridic al acesteia,  Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si 
completarile ulterioare si O.G nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin.(2) lit.c)si alin 4, lit.(c), alin.(5) lit.a),art.123 alin.
(1),alin (2) si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare,

 
                 HOTĂRĂŞTE:

   Art.1. Se  aproba  modificarea  si  completarea  HCL  nr.172/22.07.2010  dupa  cum
urmeaza :

1. La art.3,dupa alin.(7) si introduce alin.(8) care va avea urmatorul cuprins.
,, (8) Desfasurarea de activitati comerciale ocazionale pe o durata de cel mult
30 de zile, cu posibilitatea de prelungire a perioadei cu conditia avizarii de
catre Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului atat a amplasamentului
cat si tipului de structura de vanzare (chiosc, cort, toneta etc.)”.

    2. Art.4 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins :
,,In cazurile prevazute la art.2 si art.3, alin.(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8), utilizarea
domeniului  public/privat  al  municipiului  Caransebes  se  va  face  doar  dupa
achitarea taxei (taxa pentru desfacerea de produse ce face obiectul comertului
in standuri situate dealungul drumurilor publice, in parcari , chioscuri, tonete,
rulote,  mese  pliante),  prevazute  de  hotararea de  consiliului  local  adoptata
anual  pentru stabilirea impozitelor si  taxelor locale,  zilnic  sau pe baza de



abonament pentru perioadele mai mari de o zi”.
      Art.  2  .Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul municipiului
Caransebes prin  Directia Administratie Locala.         
         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 judeţul Caraş-Severin;

• Primarul municipiului Caransebeş; 

• Compartiment  Verificare,  Ocupare,  Domeniul  Public,  Parcari  si  Utilitati

Publice;
• Compartiment Control Comercial;

• Compartimentul Impozite si Taxe locale;

• Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

• Directia Economica;

• Biroul Audit Intern;

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