
       ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
    CONSILIUL LOCAL 

                                                             HOTĂRÂRE

      Consiliul  Local  al  municipiului  Caransebeş,  întrunit  în  şedinţa   extraordinară
convocată de îndată în data de 12.07.2016,

           Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement,
din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebes, 

 Vazand Raportul  nr.17935/04.07.2016 al Casei Municipale de Cultura ,,George
Suru"  Caransebes  si  cererea  nr.  17515/29.06.2016  a  Asociației  Organizației  Dj-lor,
artiștilor și muzicologilor,  producători și interpreți,  în vederea promovării artiștilor din
zona Banatului, în perioada 15-17 iulie 2016 în Parcul Teiuș,
         Vazand prevederile  Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic
al acesteia ,

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

       Art.1.  Se  aprobă  susținerea  desfășurării  unui  eveniment  cultural-artistic  cu  scop
umanitar,  în  parteneriat  cu  Asociația  Organizației  Dj-lor,  artiștilor  și  muzicologilor,
producători și interpreți, în vederea promovării artiștilor din zona Banatului, în perioada 15-
17 iulie 2016 în Parcul Teiuș.

           Art.2. Se aprobă folosința gratuită a terenului pentru manifestările cultural-artistice,
distractive, de deservire și comercializare din cadrul evenimentului. 

           Art.3.De sumele primite in cadrul evenimentului caritabil va beneficia un copil cu o
problema  medicala  grava,  identificat  de  catre  Serviciul  Public  de  Asistenta  Sociala
Caransebes.
  Art.4. Organizatorii sunt obligați să incheie contracte cu furnizorii de servicii pentru
energie electrică, salubritate, pază și să suporte costul acestora.
      Art  .  5  . Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Casa Municipala de
Cultura ,,George Suru".
         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 judeţul Caraş-Severin;
• Primarul municipiului Caransebeş; 
• Serviciul Public Politia Locala Caransebes;
• Casa Municipala de Cultura ,,George Suru”;
• Serviciul Public ,,Piata Gugulanilor”;
• Asociația Organizației Dj-lor, artiștilor și muzicologilor;

• Serviciul Public de Asistenta Sociala;
• Compartimentul Autorizari si Control Comercial;
• Directia Economica;



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