
    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 si 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, 

Vazand  referatul  nr.21927/25.08.2016  al  Directiei  Administratie  Locala  si  cererea
nr.60/05.08.2016  a  SC  FC  Caransebes  1913  privind  renuntarea  la  dreptul  de  folosinta
gratuita si predarea Stadionului Municipal Caransebes si a Stadionul Balta Sarata,
      Vazand prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia ,
      În temeiul art. 36 , alin.(1), (2), lit.c) , alin. (6) ,lit a) pct.(6), art.124 si art.45 din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

               Art.1.Se aproba completarea Art.1. al HCL nr.96/30.03.2016, și va avea următorul
cuprins:
,,Art.1.Se aproba atribuirea în folosinta gratuita a Stadionului Municipal Caransebes inscris
în CFE 36305 nr.cad.36305 și a Stadionului Balta Sarata inscris în CFE 32543 și CFE 32544
(provenit  din  cartea  funciara  de  pe  hârtie  cu  numărul  7499  Caransebes),
nr.top.6623/26/13/1/4 și nr.top.6438/31/2, Asociatiei Centrul de Fotbal pentru Copii și Juniori
Viitorul Caransebes pe o perioada de 5 ani,  în vederea disputarii  meciurilor și  efectuarii
antrenamentelor echipei de fotbal”.

  Art.2. Se  aproba retragerea dreptului  de folosinta gratuita  inscris  în  CFE 32543
nr.top.6623/26/13/1/4  și  CFE  32544  nr.top.6438/31/2  în  favoarea  Clubului  Sportiv  FC
Caransebes (denumirea actuala CS FC Caransebes 1913).

  Art.3.Se  aproba completarea  Art.1  al  HCL 189/21.06.2016,  si  va avea urmatorul
cuprins:
,,Art.1.Se  apoba  completarea  HCL  nr.96/30.03.2016  in  sensul  ca  se  aproba  punerea  la
dispozitie de catre Asociatia Centrul de Fotbal pentru Copii și Juniori Viitorul Caransebes  a
Stadionului Municipal Caransebes inscris în CFE 36305 nr.cad.36305 și a Stadionului Balta
Sarata inscris  în CFE 32543 și  CFE 32544 (provenit  din cartea funciara de pe hârtie cu
numărul  7499 Caransebes),  nr.top.6623/26/13/1/4  și  nr.top.6438/31/2,  către  Clubul  Sportiv
Scolar Caransebes,pentru desfasurarea activitatilor sportive”.
         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;
- Directia Administratie Locala;
- Asociatiei Centrul de Fotbal pentru Copii si Juniori Viitorul Caransebes;
- Compartimentul Sport, Scoli;
- Directia Economica;



- Biroul Audit Intern;
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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                                           L.S. Consilier Ponetchi Maria

        CARANSEBEŞ                            CONTRASEMNEAZĂ
       Data 30.08.2016                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI
        Nr. ...................                                                                                  CARANSEBEŞ

                  
       A.B. /M.B.                                                                                                 Ana  Bratu
       Exp.8.


