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HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Trecerea din domeniul public al municipiului Caracal a 20 apartamente şi a
terenului aferent acestora din cadrul obiectivului de investiţii „Locuinţe sociale
str. Dragoş Vodă nr. 10A, Bloc D1 – municipiul Caracal” în domeniul privat al
municipiului Caracal, în vederea înstrăinării.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Pentru a face faţă solicitării cetăţenilor privind repartizarea de locuinţe care să devină proprietate
privată.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr. 7223/22.05.2007 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei
municipiului Caracal;
- Art. 10 (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
- Avizul comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială, cereri, sesizări a
Consiliului local,
- Art. 36 (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1 - Aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Caracal a 20 apartamente şi a
terenului aferent acestora din cadrul obiectivului de investiţii „Locuinţe sociale str. Dragoş Vodă nr. 10A,
Bloc D1 – municipiul Caracal” în domeniul privat al municipiului Caracal, în vederea înstrăinării.
ART.2 – Preţul de vânzare al apartamentelor şi al terenului în cotă indiviză aferent acestora se va
stabili în baza raportului de evaluare întocmit de o firmă specializată în acest sens.
ART.3 – Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
ART. 4 – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor fizice şi juridice
interesate şi Prefecturii judeţului Olt.
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