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HOTARAREA NR.09/31.01.2013
REFERITOR LA: prelungirea duratei contractelor de inchiriere existente avAnd ca obiect
inchirierea terenurilor ce apartin domeniului public §i privat al municipiului Caracal, pe care sunt
construite garaje auto.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Pe raza municipiului Caracal sunt construite aproximativ 416 garaje, pe terenuri ce apartin
domeniului public si privat, pentru care sunt incheiate contracte de inchiriere a cdror duratd urmeaza
inceteze succesiv. Avdnd in vedere ca au fort acute investitii de cdtre chiriasi, prin construirea de garaje
provizorii definitive, se impune adoptarea unei hotarari de consiliu pentru prelungirea contractelor de
inchiriere existente.
AVAND IN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr.1111/21.01.2013 al Compartimentului Concesiuni, Contracte,
Acorduri din cadrul Primdriei municipiului Caracal;
completdrile
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicd, cu modificArile
ulterioare;
- Avizul Comisiei pentru activiati juridice, disciplind in muncd §i protectie sociald, cereri, sesizAri
ale Consiliului local al municipiului Caracal;
- Art. 36 alin. 2 lit. "c" coroborat cu alin.5 lit."a" §i art. 123 alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publicd locals, republicatd, cu modifickile §i complearile ulterioare;
In temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicd locald, republicatd,
completatd. modificata;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTARASTE:
ART. 1 —(1) Se aprobd prelungirea, pe o perioadd de 4 ani a duratei contractelor de inchiriere ce
au ca obiect terenuri ce apartin domeniului public §i privat at municipiului Caracal, pe care sunt construite
garaje auto, in momentul expirdrii duratei contractuale.
- (2) Contractele se vor prelungi cu conditia ca acestea ss fie achitate integral pAnd la data
expirdrii cu conditia folosirii spatiului numai cu destinatia de garaj.
ART.2. - Se imputernice§te Primarul Municipiului Caracal sd semneze in acelegi conditii
contractuale, actele aditionale de prelungire a duratei contractelor de concesiune prevAzute la art.!.
ART.3 - Prezenta hoardre va fi comunicatd Institutiei Prefectului Olt, Primarului municipiului
Caracal, Compartimentului Concesiuni, Contracte, Acorduri din cadrul Primariei municipiului Caracal.
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