
  ROMÂNIA
JUDETUL CARAS – SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBES
      CONSILIUL LOCAL
                                                               H O T Ă R Â R E

         privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei  extraordinare a Consiliului Local al municipiului
Caransebeş  din data de 15.07.2016

     Consiliul  Local  al  municipiului  Caransebeş,  întrunit  în  şedinţa extraordinară din  data de
15.07.2016,
       Având în vedere Dispoziţia nr.559/12.07.2016 a Primarului municipiului  Caransebeş  prin
care  se  propune  spre  aprobare  ordinea  de  zi  a  şedinţei  extraordinare  a  Consiliului  Local  al
municipiului Caransebeş din data de 15.07.2016,  cu retragerea urmatorului proiect de hotarare :

,,Proiect  de  hotărâre  privind  dezlipirea  unei  suprafete  de  teren  de  50  mp  din  parcela
evidentiata in CF 36182 Caransebes, trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului
Caransebes si organizarea licitatiei publice cu strigare cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut in
vederea vanzarii acesteia.”

           Văzând prevederile art.39, art.43, art.44 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală cu modificările şi completările ulterioare,

                                                             H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1  . Se aproba ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului
Caransebeş din data de 15.07.2016, cu retragerea urmatorului proiect de hotarare:

,,Proiect  de  hotărâre  privind  dezlipirea  unei  suprafete  de  teren  de  50  mp  din  parcela
evidentiata in CF 36182 Caransebes, trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului
Caransebes si organizarea licitatiei publice cu strigare cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut in
vederea vanzarii acesteia.”

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Consiliul Local al municipiului
Caransebeş.
          Art.3. Prezenta se comunică conform prevederilor art. 49 alin.(1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locala,republicata, cu modificarile si completările ulterioare, la:

- Instituţia Prefectului judeţului Caraş – Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- Secretarul municipiului Caransebeş;
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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