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H O T Ă R Â R E 
 

REFERITOR LA: Concesionarea prin licitaţie publică pe o perioadă de 25 ani a  
                                Ştrandului tineretului situat în Parcul „Constantin Poroineanu”, Aleea  
                                Bibian nr. 6, în suprafaţă de 2721,90 mp, teren aparţinând domeniului  
                                public al municipiului Caracal. 
 
 
EXPUNERE DE MOTIVE: 
Pentru redarea obiectivului în circuitul public, benefic şi necesar cetăţenilor municipiului Caracal, în 

activităţile curente de petrecere a timpului liber şi de agrement. 
 
 
AVÂND ÎN VEDERE  
- Raportul de specialitate nr. 7336 din 28.05.2007 al Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei  

municipiului Caracal; 
- OG nr. 54/2006 şi HG 168/2007, privind regimul concesiunilor de bunuri proprietate  

publică; 
- Art. 36 (5) lit. a) din Legea nr. 215/2001,  privind administraţia publică locală, republicată; 
- Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinţelor; 
    - Avizul comisiei juridice şi avizul comisiei de urbanism a Consiliului local; 

   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 concesionarea prin licitaţie publică pe o perioadă de 25 ani a   Ştrandului tineretului 
situat în Parcul „Constantin Poroineanu”, Aleea Bibian nr. 6, în  suprafaţă de 2721,90 mp, teren aparţinând 
domeniului public al municipiului Caracal. 

ART.2 - Aprobă studiul de oportunitate şi caietul de sarcini anexă şi parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

ART.3 – Contractul de concesiune nr. 5407/1999 cu SC IGO SA se va modifica în mod 
corespunzător. 

ART.4 – Preţul concesiunii va fi stabilit conform HCL nr. 167/2006. 
ART.5 – Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 
  ART. 6  – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,  persoanelor fizice şi juridice 

interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                          
                 
  BĂLĂCEANU ION 

 
CONTRASEMNEAZĂ 

                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
 
                                                                                      GHEORGHE CARIGOIU 
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B.D. 


