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H O T Ă R Â R E 
 

REFERITOR  LA: Aprobarea metodologiei de  vânzare prin licitaţie publică, a  apartamentelor din Bl. D1, str. 
    Dragoş Vodă nr. 10A, municipiul Caracal, judeţul Olt. 

 
EXPUNERE DE MOTIVE: 
Accesul liber şi neîngrădit la locuinţă este un drept al fiecărui cetăţean. 
 
AVÂND ÎN VEDERE  
- Raportul de specialitate nr. 8590/20.06.2007 al Direcţiei  Tehnice din cadrul Primăriei municipiului Caracal; 

    -  Legea  nr. 114/1996, republicată, legea locuinţei; 
-  HCL nr. 50 / 31.05.2007, privind trecerea din domeniul public al municipiului Caracal a 20  apartamente şi a 

terenului aferent  acestora din cadrul  obiectivului    de   investiţii „Locuinţe sociale str. Dragoş Vodă nr. 10A,  Bloc D1 
–   municipiul Caracal” în domeniul privat al municipiului Caracal, în  vederea înstrăinării; 
   -  Art. 36 alin. (5) lit. b) şi art. 123 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 

-  Avizul comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială, cereri, sesizări a Consiliului 
local; 
   -  Avizul comisiei economice 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 Caietul de sarcini privind vânzarea prin licitaţie publică a apartamentelor din Bl. D1, str. 
Dragoş Vodă nr. 10A, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART. 2 – Aprobă comisia de licitaţie în următoarea componenţă: 
 1. Magnea Marian   – viceprimar   - preşedinte 
 2. Tudor Maria            - director executiv  - membru 
 3. Dumitrescu Nadia   - arh. şef                  - membru 
 4. Rădescu Viorel  - director executiv  - membru  
 5. Cernat Răzvan           - şef serviciu   - membru 
 6. Hoară Cristina          - inspector de specialitate - membru 
 7. Gheorghe Eugenia          - referent             - membru 
 ART.3 – Preţul de pornire al licitaţiei privind vânzarea apartamentelor, fără acordarea de subvenţii,   este cel 
stabilit în urma evaluării făcute de SC OLT PROIECT SA Slatina, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 ART.4 – Aprobă preţul de vânzare a caietului de sarcini de 5 lei RON. 
 ART.5 – Împuterniceşte primarul municipiului Caracal pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare. 
 ART.6 – Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

  ART. 7  – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,  persoanelor fizice şi juridice interesate 
şi Prefecturii judeţului Olt. 
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