ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.04.2016,
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,
Tinand cont de Raportul nr.6393/11362 din 18.04.2016 al Directiei Administratie Locala,
Văzând prevederile Legii nr.15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr.
349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun,
prevederile O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificarile și
completarile ulterioare,
Tinand cont de amendamentul ridicat in plenul sedintei,
În temeiul art. 36, alin. (1) si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă închirierea unor suprafeţe de teren, situate în faţa punctelor de lucru
cu profil de alimentaţie publică, cu destinaţia spaţiu de fumat, în suprafaţă de 2 mp, în
următoarele condiţii:
- pe trotuarele cu o lăţime mai mare de 1,50 m se pot monta maxim două mese înalte
(fără scaune) sau scrumiere, amplasate lateral de intrarea principală ;
- lăţimea trotuarului ocupat nu va depăşi 1/3 din lăţimea totală a trotuarului ;
- în spaţiul de fumat se interzice consumul altor produse (cafea, băuturi alcoolice sau
nealcoolice ,produse alimentare, etc.);
- amplasarea locului special de fumat se face în baza unui aviz de amplasare cu
valabilitate 1 an, eliberat de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, după
prezentarea mobilierului ce urmează a fi amplasat şi după achitarea anticipată a c/v
chiriei pentru cel puţin un trimestru ;
- chiria lunară este de 50 lei pentru o masă.
Art.2 .Amenajarea spaţiilor de fumat fără aviz de amplasament, menținere locului de fumat
cu aviz expirat, sau nerespectarea conditiilor prevazute de prezenta hotarare constituie
contravenţie şi se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 500 lei şi 1000 lei.
Art.3.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către Serviciul Public
Poliţia Locală, fiindu-le aplicabile prevederile O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, inclusiv prevederile
art.28.
Art.4.Cu ducerea la indeplinire a prezentei se numeste primarul municipiului Caransebeş
prin Serviciul Public Poliţia Locală, Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Direcţia
Administraţie Locală.

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;
- Directia Economica;
- Srviciul Juridic si Relatii cu publicul;
- Biroul Audit Intern;
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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