
ROMANIA
JUDETUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
    CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE

Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.09.2016,
Având  în  vedere  Proiectul  de  hotărâre  al  Primarului  municipiului  Caransebes  şi  Avizul
Comisiei  de  specialitate  nr.I  pentru  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,  finante  si
administrarea  domeniului  public  si  privat  si  raportul  nr.20613/19.08.2016  al  Directiei
Administratie  Locala  din  cadrul  Primariei  municipiului  Caransebes,  adresa  Ministerului
Apararii Nationale nr.20613 din 04.08.2016 cu privire la transmiterea acordului referitor la
forma si continutului proiectului de hotarare,

Văzând prevederile art. 9, alin. 1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia şi ale art.1 lit.c) din Regulamentul anexa la H.G. nr. 561/2009
pentru  aprobarea  Regulamentului  privind  procedurile,  la  nivelul  Guvernului,  pentru
elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor
de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii,

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

Art.1  Se solicită Guvernului  preluarea imobilului  3181 Caransebeș, având datele de
identificare conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul
public  al  Statului  și  administrarea  Ministerului  Apărării  Naționale,  în  domeniul  public  al
Municipiului Caransebeș, județul Caraș-Severin.

Art.2.-(1) Imobilul menționat la art.1 va fi utilizat în vederea amenajării zonei aferente
blocului de locuințe care a aparținut acestui imobil și pentru crearea unui drum de acces către
sala de sport  din incinta Liceului  Tehnologic Decebal,  într-un termen de 5 ani de la data
preluarii imobilului. 

(2) Pentru realizarea obiectivelor de investiții  menționate mai sus,  autoritatea
publică locală se obligă să procedeze la scoaterea din funcțiune și casarea centralei termice și
a rezervorului de combustibil lichid, existente pe terenul imobilului 3181 Caransebeș. 
      Art.3.  În  cazul  în  care  nu se  respectă  destinația  imobilului  și  termenul  și  obligația
prevăzute la art.  2,  acesta revine de drept  în  domeniul  public  al  Statului  și  administrarea
Ministerului Apărării Naționale.
       Art.4.Predarea primirea imobilului  identificat la art. 1 se face in baza unui protocol
încheiat între părți, în termenul prevăzut în hotărârea Guvernului de transmitere a imobilului.
    Art.5. Cu ducerea la îndeplinire  se încredinţează Primarul municipiului  Caransebeş
prin Directia Administratie Locala.
        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 Caransebes;
– Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02523, Bucuresti;

– Direcţia Economică;
– Directia Administratie Locala;

–  Biroul Audit;

–  Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi comunicare către mass-media 
locală.

                                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
L.S. Consilier Pop Ioan
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