ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa extraordinară convocata
de indata in data de 04.05.2016
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. 12689/03.05.2016 al Casei
Municipale de Cultură ,,George Suru” din Caransebeş,
Văzând prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de
piaţă, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si
Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si
completările ulterioare,
În temeiul art. 36, alin. (1),alin. (2), lit. c), alin.(4), lit. c), alin.(5), lit. a) şi art. 45 din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă amplasamentele din zona Parc Teiuş, municipiul Caransebeş, pentru
activităţile specifice desfăşurate cu prilejul organizării ,,Rugii de la Oras”, conform anexei 1, ce
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă tarifele pentru amplasamentele prevăzute la art.1, conform anexei 2 ce
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Sumele încasate potrivit art.2 se vor constitui venituri la bugetul Casei Municipale
de Cultură ,,George Suru” Caransebeş.
Art.4. Taxa de salubritate şi de furnizare a curentului electric pentru comercianţi se va
încasa de Casa Municipală de Cultură ,,George Suru” Caransebeş la tarifele practicate de
furnizorii S.C. Transal Urbis S.R.L. şi ENEL, corespunzătoare fiecărei suprafeţe solicitate şi a
puterii instalate de curent electric, urmând ca aceste sume să fie virate societăţilor respective.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului
Caransebeş prin Casa Municipală de Cultură ,,George Suru” Caransebeş.
Art.6. 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;
- Casa Municipală de Cultură ,,George Suru” Caransebeş;
- Serviciul Public Poliţia Locală;
- Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
- Compartimentul Autorizări, Control Comercial;
- Direcţia Economică;

-

Biroul Audit Intern;
Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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