
ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL     

                                                               HOTĂRÂRE

Consiliul local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa extraordinară convocata
de indata in 04.05.2016,

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,  Referatul  nr.7678/03.05.2016  al
Directiei Administratie Locala,

Văzând prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia si ale art.4 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinte proprietate personala, 

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. (c), alin. (5), lit. (b),alin.(6) lit.a) pct.5 şi art. 45
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a loturilor de teren din Caransebes,
zona Valea Cenchii,  cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform   Legii nr.15/2003,
dupa cum urmeaza :

• Știrbu Romulus Constantin si Știrbu Diana Corina-lot.nr.83, nr.cad.1389
• Matei Lubi aț  Ramona-lot nr.18, nr.cad.1324
• Găgeanu Irimia Cristina-lot.nr.19, nr.cad.1325
• Hu anuș  Ionuț Viorel i Hu anu Florica Georgianaș ș -lot.nr.21, nr.cad.1327
• Birău Daniel Mihai-lot nr.22, nr.cad.1328
• Buga Daniel Alin si Buga Laura-lot.nr.23, nr.cad 1329
• Radu Marcela Adelina-lot nr.24, nr.cad1330
• Via uș  Ionel Daniel-lot nr.25, nr. Cad.1331
• Farcaș Daniela-lot.nr.103, nr.cad.1409

 Art.2.Orice prevedere contrară prezentei se abrogă.
 Art.3.Cu ducerea la  îndeplinire a prezentei  se  încredinţează  Primarul  municipiului

Caransebeş prin Directia Administratie Locala. 
Art.4. 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;
- Direcţia Economică;
- Directia Administratie Locala;
- Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- Persoanelor nominalizate la art.1;



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

                                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                              L.S. Consilier Ponetchi Maria
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