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H O T Ă R Â R E 

REFERITOR LA: modificarea H.C.L. nr.  13 din 31.01.2006 privind schimbul de imobile- clădiri  şi  
teren aferent -  între Consiliul local Caracal şi Direcţia Sanitar – Veterinară Olt. 

EXPUNERE DE MOTIVE: Pentru efectuarea schimbului de imobile aprobat prin H.C.L.13 din 31.01.2006, 
este necesar ca aceste imobile să aibă aceeaşi situaţie juridică. 

AVÂND IN VEDERE:                                                                                                                                                                    
- Raportul de specialitate cu nr. 15018 din 23.11.2007 al Direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal; 

- H.C.L. nr.112/2007, referitor la trecerea din domeniul privat al municipiului Caracal, în domeniul public, a 
imobilului cotă parte indiviză din teren situat în str. Antonius Caracalla, bl.3A, ap.1 şi a spaţiului situat în str. Iancu 
Jianu, nr.19, împreună cu terenul aferent; 

- Art.36(2) lit.c), din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 
- Avizul comisiei urbanism şi comisiei 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 modificarea H.C.L. nr. 13 din 31.01.2006 privind schimbul de imobile –clădiri şi teren 

aferent -  între Consiliul Local Caracal şi Direcţia Sanitar - Veterinară Olt, după cum urmează: 
 ,,Art.1 din H.C.L. nr. 13 din 31.01.2006, va avea următorul cuprins: 
Consiliul local al municipiului Caracal aprobă efectuarea unui schimb de imobile – clădiri şi teren aferent - 

între Consiliul Local Caracal şi Direcţia Sanitar - Veterinară Olt, după cum urmează: 
Direcţia Sanitar - Veterinară Olt cedează municipiului Caracal imobilul  - Clădire şi teren aferent în suprafaţă 

de 2493,16 mp situat în Caracal, str. B. P. Haşdeu nr.2;   
Municipiul Caracal cedează în schimb următoarele imobile: 
- apartamentul nr. 1 şi cota parte indiviză din teren - bl. 3A, str. A. Caracalla, aparţinând domeniului public al 

municipiului Caracal, unde funcţionează o circă sanitar – veterinară; 
- spaţiul situat în incinta imobilului din str. Iancu Jianu nr. 19, împreună cu terenul aferent, aparţinând 

domeniului public al municipiului Caracal, unde funcţionează o circă sanitar-veterinară; 
- spaţiul situat în Piaţa Agroalimentară Caracal, Corp A, aparţinând domeniului public al municipiului 

Caracal, unde funcţionează o circă sanitar – veterinară; 
Datele de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."  
ART.2 – Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
ART.3 – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,  persoanelor fizice şi juridice 

interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
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