
               ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Consiliul local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa extraordinară convocata
de indata in data de 14.12.2016,
           Având în vedere Proiectul de hotărâre al Primarului municipiului Caransebes şi Avizul
Comisiei  de  specialitate  nr.2  de  organizare  si  dezvoltare  urbanistică,  realizarea  lucrărilor
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură
din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebeş, 

Vazand raportul nr. 27302 din 13.12.2016 al Serviciului Autorizari Avizari Urbanism si
cererea nr. 27302/21.10.2016 a SC NADINA SRL,
      Văzând  prevederile  Legii  nr.50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de
construcţii  cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr.532/2002,  Anexa nr.3 privind
atestarea domeniului public al judeţului Caraş-Severin, precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor  din judeţul  Caraş-Severin si  art.  43,  alin.5) din Ordonanta nr.839/2009 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificarile si completarile ulterioare,

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

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1.Se aproba  solicitarea SC NADINA SRL, privind construirea unei terase restaurant
suspendata,  construcție  provizorie  pe  albia  raului  Sebes  -  pe  sectorul  amonte,  conform
documentatiei anexate ce face parte integranta din prezenta hotărâre.    
       Art.2.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  se  încredinţează  Primarul  municipiului
Caransebeş prin  Compartimentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului .        
        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 judeţului Caraş-Severin;
-Primarul municipiului Caransebeş;
-SC NADINA SRL str. Puntii, nr.8;
-Direcţia Economică;

                      -Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului:
-Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.

                                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                              L.S. Consilier Strejariu Filip Petru

                CARANSEBEŞ                                  CONTRASEMNEAZĂ
   Data 14.12.2016                                                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI
   Nr. ...................                                                                                        CARANSEBEŞ

                  
   A.B. /M.B.                                                                                                    Ana  Bratu
   Exp.7.



     


