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H O T Ă R Â R E 
 

REFERITOR LA: Trecerea unei cote părţi dintr-un imobil, construcţie şi teren, situat în Caracal, str. 
Intrarea Muzeului, nr. 19A din domeniul public al municipiului Caracal în 
domeniul privat.  

 
 EXPUNERE DE MOTIVE: 
 În imobilul situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului, nr. 19A funcţionează la etaj Creşa cu program 
prelungit nr.1, iar la parter, spaţiul are destinaţie de cabinete medicale. Pentru a fi vândute spaţiile cu 
destinaţia de cabinete medicale, este necesară trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat.  
 

AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate al direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal; 
- OUG nr. 110/14.07.2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară 
activităţi conexe actului medical aprobată prin Legea 236/2006; 

- Art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
- Art. 38 alin. (6) lit.”a” pct.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială, cereri, sesizări ale 

Consiliului local Caracal; 
În temeiul art. 46 (1)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, completată şi 

modificată prin Legea 286/2006; 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART.1 - Aprobă trecerea unei cote-părţi dintr-un imobil, construcţie şi teren, situat în str. Intrarea 
Muzeului, nr. 19A din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat, după cum urmează: 

S.C.=13 mp; 
S.D.=13 mp; 
S.T.=6,5 mp. 
Identificarea cotei-părţi a imobilului se face conform anexei la prezenta hotărâre. 

          ART.2 - Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire  prevederile 
prezentei hotărâri. 

ART. 3 – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,  persoanelor fizice şi juridice 
interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                          
                 

RĂU NICOLAE                                                                                           
 

CONTRASEMNEAZĂ 
                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

 
                                                                                 GHEORGHE CARIGOIU 
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B.D. 


