
       ROMÂNIA
  JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
  MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
        CONSILIUL LOCAL

                                                               HOTĂRÂRE

           Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.11.2016,
     Având  în vedere Proiectul de hotărâre si Avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru 
servicii publice , comerţ, agricultură şi turism din cadrul Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş, Referatul nr.30104 din 21.11.2016 al Serviciului Public Piata Gugulanilor,
       Văzând prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 
piaţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 650/2002, Legea nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare şi ale H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 si Legea nr.213/1998 privind 
proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, 
       În temeiul art. 36, alin. (1),alin. (2), lit. c), alin.(4), lit. c), alin.(5), lit. a) şi art. 45 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare,

    
            HOTĂRĂŞTE:

     Art.1Se aproba transferul unui numar de 20 casute de la Casa Municipala de 
Cultura George Suru catre Serviciul Public Piata Gugulanilor.

Art.2.Se aproba organizarea in perioada 01.12.2016 – 09.01.2017, a Targului de 
Craciun, in municipiul Caransebes, prin punerea la dispozitie in mod gratuit a spatiului 
stradal situat pe Centrul Civic, strada Piata Episcop Miron Cristea, in vederea amplasarii 
casutelor si spatiilor comerciale, conform anexei.

Art.3. Se aproba inchirierea casutelor la tariful de 1000 lei pentru comercializarea 
produselor de alimentatie publica (produse de panificatie si patiserie, a mancarurilor calde, a
bauturilor, a carnii si a preparatelor din carne) si 600 lei pentru comercializarea produselor 
nealimentare de sezon, specifice sarbatorilor de iarna.

Art.4.Se aproba taxa de salubritate si de furnizare a energiei electrice pentru agentii 
economici care participa la Tragul de Craciun, se va incasa de catre Serviciul Public Piata 
Gugulanilor, la tarifele practicate de SC Transal Urbis SRL Caransebes si Enel, 
corespunzatoare fiecarei suprafete solicitata si consumului de curent electric, urmand ca 
aceste sume sa fie virate catre societatile respective.

Art.5.Se aproba Regulamentul privind organizarea Targului de Craciun, care face 
parte integranta din proiect 

     Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinţează Primarul municipiului 
Caransebeş prin  Serviciul Public Piata Gugulanilor.
           Art.7. 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;
- Serviciul Public Piata Gugulanilor;
- Directia Economica;
- Biroul Audit Intern;
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.

                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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