HOTĂRÂRE
REFERITOR LA :Trecerea în domeniul privat al municipiului Caracal, a
suprafeţei de teren extravilan de 7,86 ha, amplasată în tarlaua 33 ( zona străzii
Măceşului).
EXPUNERE DE MOTIVE:
Pentru asigurarea loturilor de teren, necesare construirii de locuinţe pentru
persoanele defavorizate social şi pentru beneficiarii Legii nr.15/2003, privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unor locuinţe proprietate personală, se impune trecerea
în patrimoniul Consiliului local al municipiului Caracal, a terenurilor rămase la dispoziţia
comisiei după aplicarea legilor fondului funciar.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate cu nr.10825/10.09.2008, al Direcţiei Tehnice, Serviciul
Cadastru şi Agricultură din cadrul Primăriei municipiului Caracal;
- Art.18, alin. 3, din Legea nr.18/1991, privind fondul funciar, republicată, cu
completările şi modificările ulterioare;
- Art. 36 (2) lit. c), din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală,
republicată, completată şi modificată;
- Avizul Comisiei pentru activităţi de amenajare a teritoriului, urbanism,
agricultură, protecţia mediului şi turism şi Comisiei pentru activităţi juridice, muncă şi
protecţie socială, informări şi sesizări;
În temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică
locală, republicată, completată şi modificată;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTĂREŞTE:
ART. 1 - Se aprobă trecerea în domeniul privat al municipiului Caracal a
suprafeţei de teren extravilan de 7,86 ha, amplasată în tarlaua 33 ( zona străzii Măceşului),
conform schiţei anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având următoarele
vecinătăţi:
N-DE 126
E-DE 127; Teren rec. conf. legii nr.18/1991
S-DE 150 (Prelungirea străzii Măceşului)
V-DE 122.

ART. 2 - Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART. 3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,
Instituţiei Prefectului Olt şi persoanelor fizice şi juridice interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

ALEXE COSTICĂ

VIOREL EMIL RĂDESCU

Nr.27/30.09.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CARACAL

Nr.10825/10.09.2008

RAPORT DE SPECIALITATE

Ca urmare a aplicării legilor fondului funciar, după încheierea constituirii şi
reconstituirii drepturilor de proprietate, în tarlaua 33, amplasată în extravilanul
municipiului Caracal, a rămas neatrubuită o suprafaţă de teren de 7,86 ha, având
următoarele vecinătăţi, conform anexei 1:
N-DE 126
E-DE 127; Teren rec. conf. legii nr. 18/1991
S-DE 150 ( Prelungirea str. Măceşului)
V-DE 122.
Pe această suprafaţă de teren au fost amplasate construcţii ale fostului CAP-Caracal
( magazii, grajduri, depozite furaje; iar după demolarea acestora terenul a rămas impropriu
pentru desfăşurarea activităţilor agricole şi ca urmare nu a fost rec. conform legilor
fondului funciar.
Faţă de cele menţionate propun trecerea în domeniul privat al municipiului Caracal,
a suprafeţei de teren extravilan de 7,86 ha, amplasată în Tarlaua 33 în scopul folosirii ei în
interes social.

ŞEF SERVICIU,
CADASTRU ŞI AGRICULTURĂ,
AURICA TOMA

