
          ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
     CONSILIUL LOCAL
                                                                  HOTĂRÂRE
 
         Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
21.06.2016,

       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.1227/10.06.2016  al  Directiei  Administratie  Locala,  nota  interna
nr.12.949/05.05.2016 a Serviciului  Public  Intretinere  si  Reabilitare,  adresa nr.5767/01.03.2016 a
S.C. Vodafone Romania S.A., 
 Vazand  prevederile  Legii  nr.213/1998  privind  proprietatea  publica  si  regimul  juridic  al
acesteia, cu  modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin.(2) lit.c) alin. (5), lit.a) ,art.121 alin.(3) si art. 45 din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

         HOTĂRĂŞTE:

    Art.1.  Se  aproba organizarea licitatiei in plic inchis cu adjudecare la cel mai mare pret
obtinut,  in vederea inchirierii  unei  suprafete  de 200 mp de teren din parcela nr.top.XIV/a/1,  in
suprafata  totala  de  27.065  mp,  identificata  in  CF nr.32524  Caransebes,  proprietar  municipiul
Caransebes, conform documentatiei anexate ce face parte integranta din prezenta hotarare.
   Art.2. Termenul inchirierii este de 1 an cu posibilitatea prelungirii cu acordul partilor.
 Art.3.  Pretul de pornire al licitatiei va fi stabilit printr-un raport de evaluare stabilit de un
evaluator autorizat ANEVAR.
  Art.4. Cu  ducerea  la  indeplinire  a  prezentei  se  încredinţează  Primarul  municipiului
Caransebes  prin Directia Administratie Local  si  S.C. Vodafone Romania S.A.
    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 judeţul Caraş-Severin;
• Primarul municipiului Caransebeş;
• S.C. Vodafone Romania S.A
• Directia Administratie Locala;
• Directia Economica;
• 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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Nr. ...................                                                                                                CARANSEBEŞ
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