ROMÂNIA
JUDEŢUL 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.1 pentru studii, prognoze economico-sociale, buget finante si
administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local al municipiului
Caransebes,
Vazand referatul nr.21947/315/14.09.2016 al Serviciului Public Intretinere si Reabilitare
si cererea nr.21947/315/23.08.2016 a domnului Cioran Vasile cu domiciliul in Caransebes str.
Luta Iovita bl.1, sc.A,
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 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă incheierea unui contract de comodat intre municipiul Caransebes si
Asociatia de Cultura Educatie și Dezvoltare a Romilor, având ca obiect transmiterea în folosinta
gratuita a unui spațiu în suprafața de 30 mp din incinta sediului Serviciului Public Intretinere și
Reabilitare din str.Teiusului nr.24 proprietatea municipiului Caransebes, pe o perioada de un an
cu posibilitatea prelungirii cu acordul partilor, pentru desfasurarea activitatii Asociatiei.
Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul municipiului
Caransebes prin Serviciul Public Intretinere si Reabilitare.
Art.3. 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 Intretinere și Reabilitare;
• Compartiment Administrare Spațiu Locativ;
• Domnul Cioran Vasile Caransebes str. Luta Iovita bl.1, sc.A,;
• Directia Economica;
• Biroul Audit Intern;
• Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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