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H O T Ă R Â R E 

 
 

  

       REFERITOR LA: vânzarea, prin licitaţie publică, a unui teren în suprafaţă de 130,00mp, 
aparţinând domeniului privat al municipiului Caracal situat în strada 
Marăşti nr.87A  

 
            EXPUNERE DE MOTIVE:  
 Pentru a răspunde solicitărilor cetăţenilor la o locuire urbana la standarde de confort si igiena 
corespunzatoare. 
  
            AVÂND ÎN VEDERE: 
 -Raportul de specialitate cu nr.8972 din 23.07.2007 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei 
municipiului Caracal; 
 -Art. 36(2)  lit. c), alin.5 lit b), art. 123 din Legea 215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată; 
 - Raportul comisiei urbanism si juridice a Consiliului Local Caracal;           

  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 trecerea suprafetei de 130,00mp. teren situat in str. Marasti nr.87A in 
domeniul privat al municipiului Caracal. 
            ART.2 – Aprobă vânzarea, prin licitaţie publică, a unui teren în suprafaţă de 130,00mp, 
aparţinând domeniului privat al municipiului Caracal situat în strada Marasti nr.87A, conform 
planului anexă. 

ART.3 – Aprobă ca  preţul de pornire a licitaţiei privind vânzarea terenului să fie stabilit în 
baza exprtizei tehnice şi valorice întocmite de către societatea specializată, selectată. Cheltuielile 
ocazionate de întocmirea caietului de sarcini şi a raportului de expertiză vor fi suportate de către 
cumpărător. 

ART.4 – Aprobă studiul de oportunitate şi Caietul de sarcini, anexă şi parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 ART.5– Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

ART. 6  – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,  persoanelor fizice şi juridice 
interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
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