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H OT ĂRÂ RE

REFERITOR LA: concesionarea, fără licitaţie publică, pe o perioadă de 49 ani a
unei suprafeţe de teren de 18,00mp. aparţinând domeniului privat
al municipiului Caracal, situat la Vest de Bl.3, Intrarea
Muzeului, pentru extindere spaţiu comercial, către S.C. DUAL
S.R.L.

EXPUNERE DE MOTIVE:
Necesitatea constituirii unor spaţii comerciale moderne, care să respecte normele
sanitare, de mediu şi p.s.i. specifice uniunii europene, presupune afectarea unor suprafeţe
construite, extinse, echipate şi dotate la standarde superioare.
AVÂND ÎN VEDERE:
-Raportul de specialitate cu nr.4357 din 05.05.2008, al Direcţiei Tehnice din cadrul
Primăriei municipiului Caracal;
-Art. 36(2) lit c.şi art. 123(1) din Legea 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată;
-Avizul comisiei urbanism şi juridice a Consiliului Local Caracal;
-Legea 215/2001, privind administraţia publică locală;
-Art. 15 lit. e din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de
construcţii;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Aprobă trecerea terenului în suprafaţă de 18,00mp. situat la Vest de Bl.3,
Intrarea Muzeului, din domeniul public al municipiului Caracal, în domeniul privat.
Art.2. - Aprobă concesionarea, fără licitaţie publică, pe o perioadă de 49 ani a unei
suprafeţe de teren de 18,00mp. aparţinând domeniului privat al municipiului Caracal,
situat la Vest de Bl.3, Intrarea Muzeului, pentru extindere spaţiu comercial, către S.C.
DUAL S.R.L., conform planului anexă. Terenul se compune din 15,00mp. teren pentru
construcţii şi 3,00mp. teren pentru sistematizare verticală, trotuar perimetral şi rampă
acces.

Art.3.- Aprobă ca preţul de pornire a licitaţiei privind concesionarea terenului să fie
stabilit conform HCL nr. 167 / 2006.
Art.4. – Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Art.5.-Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor
fizice şi juridice interesate şi Prefecturii judeţului Olt.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DORU RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
GHEORGHE CĂRIGOIU

Nr........./
............2008

