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H O T Ă R Â R E 

 
  REFERITOR LA: concesionarea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 3 ani a doua suprafeţe 

de teren de 6,00 mp. aparţinând domeniului public al municipiului Caracal, 
situate unul in fata Pietei Centrale, intersecţia Calea Bucuresti cu str. A 
Caracalla si str. Mieilor, celalalt pe str. Iancu Jianu langa Scoala Generala 
nr. 2, pentru amplasare chioşc comercializare presă si produse 
complementare. 

 
   EXPUNERE DE MOTIVE:   
 Necesitatea constituirii unor chioşcuri - mobilier urban - amenajate moderne, care să aducă 

cetăţenilor municipiului Caracal posibilitatea accesului la informaţii de ultimă oră. 
  
   AVÂND ÎN VEDERE: 
 -Art. 36(2)  lit c.şi art. 123(1) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 
 -Avizul comisiei pentru activităţi juridice, disciplina, munca si protecţie sociala, cereri si sesizări a 
Consiliului Local Caracal; 
 -Legea 215/2001, privind administraţia publică locală; 
          -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 – Se aprobă concesionarea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 3 ani a doua suprafeţe 

de teren de 6,00 mp. aparţinând domeniului public al municipiului Caracal, situate unul in fata Pietei 
Centrale, intersecţia Calea Bucuresti cu str. A Caracalla si str. Mieilor, celalalt pe str. Iancu Jianu langa 
Scoala Generala nr. 2, pentru amplasare chioşc comercializare presă si produse complementare.  

ART. 2. – Se aprobă ca preţul de pornire a licitaţiei privind concesionarea terenului menţionat la 
art.1 să fie cel stabilit conform HCL nr.74 / 2008. 
         ART. 3. –Se aprobă studiul de oportunitate şi caietul de sarcini. 
         ART. 4. – Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prezenta. 
   ART.5. - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal  şi 
direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal.  
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