
      ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
    CONSILIUL LOCAL 

                                                           HOTĂRÂRE

 
           Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa  ordinară din data de
30.08.2016,

          Având în vedere Proiectul de hotărâre al Primarului municipiului Caransebes 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.19357/09.08.2016 al  Compartimentului  Retrocedari  Licitatii
Imobile Terenuri  si  cererea nr.19357/20.07.2016 a domnului  Smultea Ioan domiciliat  in
Caransebes str.General I. Dragalina nr.2, sc.B,ap.2.
            Vazand prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic
al acesteia, 

În temeiul art. 36, alin.(1), alin.(2), lit.c), art. 45  si art.123 alin.(3) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

 
                HOTĂRĂŞTE:

        Art.1. Se aprobă dezmembrarea unei parcele de 6 mp din terenul cu nr.cad.39709,
proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public. 
       A  rt.  2  .Se aproba trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului
Caransebes în vederea vanzarii în conditiile legii a suprafetei de teren dezmembrate la
art.1.  în favoarea domnului Smultea Ion cu destinatia construire balcon, cu obligatia
respectarii arhitecturii si a proiectiei pe verticala a balcoanelor superioare.

  Art.3.Pretul vanzarii va fi stabilit prin raport de evaluare intocmit de un evaluator
autorizat , iar costurile ocazionate pentru vanzare vor fi suportate de către cumparator.

        Art.4.Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul municipiului
Caransebes prin Directia Administratie Publica Locala.             

        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; 
• Domnul Smultea Ioan ,Caransebes str.General I. Dragalina nr.2, sc.B,ap.2.;
• Directia Economica;
• Compartimentul Impozite si Taxe;
• Directiei Administratie Locala;



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

                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                      L.S. Consilier Ponetchi Maria

CARANSEBEŞ                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 
Data 30.08.2016                                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI 

   Nr. ...................                                                                          CARANSEBEŞ

 A.B. /M.B.                                                                                         Ana Bratu
Exp.9.


