
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

  REFERITOR LA:    Trecerea din domeniul public al statului şi administrarea 
Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Caracal şi în administrarea 
Consiliului Local al municipiului Caracal a suprafeţei de teren de 464 mp situată în Caracal, 
str.Toma Ruşcă nr.4A, în vederea funcţionării unui punct termic de zonă.  

EXPUNERE DE MOTIVE:  
 În vederea funcţionării unui punct termic de zonă este necesară transmiterea unei 
suprafeţe de teren de 464 mp aflată în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
Apărării în domeniul public al municipiului Caracal şi în administrarea Consiliului Local al 
municipiului Caracal. 
  AVÂND ÎN VEDERE: 
 -  Raportul de specialitate nr.12964/29.10.2008 al Direcţiei Tehnice din cadrul 
Primăriei municipiului Caracal; 
 -  Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
 - Art. 36(2)  lit. c), din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată; 
 - Adresa nr.11582/16.10.2008 a U.M. 02523; 
 - Avizul Comisiei pentru activităţi de amenajare a teritoriului, urbanism, agricultură, 
protecţia mediului şi turism; 
           - În temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 

HOTĂRĂŞTE: 

              ART. 1 – Se aprobă trecerea din domeniul public al statului şi administrarea 
Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Caracal şi în administrarea 
Consiliului Local al municipiului Caracal a suprafeţei de teren de 464 mp, situată în Caracal 
str. Toma Ruşcă nr.4A, identificată conform planului de situaţie, anexă la prezenta hotărâre, în 
vederea funcţionării unui punct termic de zonă.  
 ART. 2 – Se împuterniceşte Primarul municipiului Caracal, domnul Gheorghe Anghel 
pentru încheierea protocolului de preluare a imobilului de la art. 1, după publicarea în 
Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern în acest sens.   
 ART. 3 – Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire 
prezenta hotarâre. 
            ART. 4.- Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Olt, Primarului 
municipiului Caracal şi Ministerului Apărării prin U.M. 02523 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ 
                      PENTRU LEGALITATE:         
BONDRESCU ION LUCIAN                                     SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
  
                                                                                                        VIOREL EMIL RĂDESCU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

 În vederea funcţionării unui punct termic de zonă este necesară 

transmiterea unei suprafeţe de teren de 464 mp situată în Caracal, str. Toma 

Ruşcă nr.4A, aflată în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 

Apărării în domeniul public al municipiului Caracal şi în administrarea 

Consiliului Local al municipiului Caracal. 

 În acest sens, U.M. 02523 a solicitat prin adresa 11582/16.10.2008 

adoptarea unei hotărâri de consiliu privind transferul suprafeţei de teren sus 

amintite, urmând ca ulterior, prin Hotărâre de Guvern să se aprobe acest transfer 

şi să se încheie protocolul de preluare acestuia. 
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