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H O T Ă R Â R E 

 
  REFERITOR LA: trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al 

municipiului Caracal a suprafeţei de teren de 46,15mp. situată în str. 
Caraiman nr.2A, în vederea efectuării unui schimb de terenuri.  

             EXPUNERE DE MOTIVE:  
 Necesitatea respectării dreptului la proprietate privată, rezultată din imposibilitatea 

realizării unei construcţii pe terenul deţinut în prezent de SC MOZAIC SRL în baza 
contractului de vânzare cumpărare nr. 306/2006, teren situat în Intr. Muzeului, la est de 
P.T.  

       AVÂND ÎN VEDERE: 
 -Raportul de specialitate cu nr.8859 din 18.08.2010 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei 
municipiului Caracal; 
 -Art. 36(2)  lit c.şi art. 36(5)  lit b. din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată; 
 -Avizul comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă si protecţie socială, cereri si sesizări a 
Consiliului Local Caracal; 
 -Avizul comisiei pentru activităţi de amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură, protecţia 
mediului si turism 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. – Se aprobă trecerea terenului situat în str. Caraiman nr.2A, identificat prin următoarele 

vecinătăţi: S- antenă GSM, V- teren domeniul public, E- str. Caraiman, N – teren proprietate privată, în 
suprafaţă de 46,15mp din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului 
Caracal 

ART. 2 - Se aprobă schimbul unei suprafeţe de teren de 46,15mp aparţinând domeniului privat al 
municipiului Caracal, situată în str. Caraiman nr.2A, cu terenul în suprafaţă de 46,15mp. aparţinând SC 
MOZAIC SRL, situat în str. Intr. Muzeului, la est de P.T. Terenul este identificat conform anexei 1. la 
prezenta hotărâre. 

ART. 3. – Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre. 
      ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal şi 
direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal.   
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