
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  OLT 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

PIAŢA VICTORIEI, Nr.10, 
235200 CARACAL  OLT  ROMANIA 

Tel.: (0249)511386/511384, Fax: (0249)517516 / 517518 
e-mail: office@primariacaracal.ro 

 
 

 
H O T Ă R Â R E 

 
REFERITOR LA: Vânzarea, prin licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 1123 mp, situat în 

Caracal, str. Intrarea Vornicu Ureche, nr. 4B  
EXPUNERE DE MOTIVE:  

            Pentru a răspunde solicitării cetăţenilor de confirmare a dreptului de proprietate şi pentru 
igienizarea zonei. 

AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate cu nr. 4685 din 20.04.2010 al Serviciului Cadastru, Agricultură din 

cadrul Primăriei municipiului Caracal; 
- Art. 36(5)  lit. b şi art. 123 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Avizul Comisiei pentru activităţi de amenajare a teritoriului, urbanism, agricultură, protecţia 
mediului şi turism; 
 - Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină în muncă şi protecţie socială, cereri, sesizări 
ale Consiliului local al municipiului Caracal; 
 În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, 
completată şi modificată; 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART. 1 (1) Se aprobă includerea în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Caracal a terenului în suprafaţă de 1123 mp situat în Caracal, str. Intrarea Vornicu Ureche 
nr. 4B, cu următoarele vecinătăţi: N – str. Intr. Vornicu Ureche, S – S.C. TAI – TAI SRL, E - Intr. 
Vornicu Ureche, D.R.D.P. Craiova, V - Intr. Vornicu Ureche 

ART. 2 – (1) - Se aprobă vânzarea, prin licitaţie publică, a  terenului în suprafaţă de 1123 mp 
situat în Caracal str. Intrarea Vornicu Ureche nr. 4B, identificat conform planului de situaţie anexa nr.1, 
parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 (2)- Preţul minim de pornire al licitaţiei, să fie cel din raportul de evaluare întocmit de un 
evaluator autorizat. 

(3) - Cheltuielile privind întocmirea raportului de evaluare prevăzut la alin.2 şi a documentaţiei 
cadastrale vor fi suportate de câştigătorul licitaţiei. 

ART. 3  - – Se aprobă caietul de sarcini şi studiul de oportunitate conform anexelor 2 şi 3 parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 4 – Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri  
      ART. 5. - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal 
şi direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal.   
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