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PROIECT DE HOTĂRÂRE

Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare a bunurilor imobile din domeniul
privat al municipiului Caransebes 

Consiliul Local al municipiului Caransebes întrunit în şedinţă ordinara  in  data de  ............,
              Analizand   :
- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Caransebes, înregistrat sub nr............,
- referatul de aprobare semnat de initiator, înregistrat sub nr.................,
            Tinand cont de :
- raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei municipiului Caransebes, înregistrat sub
nr. ..............., 
-  avizul favorabil cu caracter consultativ al  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al
municipiului Caransebes,
Avand in vedere:
       -    prevederile  art.  139,  alin.3 din  O.U.G nr.  57/2019,  privind  Codul  administrativ,  cu
modificarile si completarile ulterioare,

În baza art. 287, lit.b), art. 311, art. 334-348, art. 354, art. 355, art. 363, art. 364 din O.U.G
nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d), alin. 7 lit. c), art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit.
a),  art.  197  alin.  1  și  alin.  2,  art.  199  alin.  1,  alin.  2  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul
administrativ, modificat și completat,

 ADOPTA PREZENTA HOTARARE:

               
Art. 1- Se aproba  Regulamentul privind procedura de vanzare a bunurilor imobile din domeniul 

privat al municipiului Caransebes    conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta 
hotarare.

Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul municipiului, prin
persoanele responsabile din cadrul compartimentelor de specialitate.



                Art.3 In conformitate cu prevederile art. 200 si art. 255 alin.1, din OUG nr. 57/2019, Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta hotarare se comunică dupa
cum urmeaza :

- Institutiei Prefectului – Județul Caras-Severin
           - Primarului municipiului  și persoanelor desemnate
           - Prin afișare la sediul  si pe site-ul institutiei.
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