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H O T Ă R Â R E 

 
  REFERITOR LA: concesionarea, fără licitaţie publică, pe o perioada de 5 ani a suprafeţei de 

teren de 50,00mp. situată în str. A. Caracalla, la vest de bl.K, compusă din 
două suprafeţe de teren de 18,00mp., respectiv 32,00mp., aparţinând 
domeniului public al municipiului Caracal, în vederea amenajării unei 
terase deschise şi spaţiu verde, către SC MOZAIC SRL.  

   EXPUNERE DE MOTIVE:  
 Necesitatea realizării unor spatii comerciale moderne, funcţionale, care să respecte 

normele sanitare, de mediu si P.S.I. specifice Uniunii Europene, presupune afectarea unei 
suprafeţe construite extinse, echipate si dotate la standarde superioare. 

   AVÂND ÎN VEDERE: 
 -Raportul de specialitate cu nr.7647 din 18.08.10 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, disciplina, munca si protecţie sociala, cereri si sesizări a 
Consiliului Local Caracal; 
 -Avizul comisiei pentru activităţi de amenajarea teritoriului, urbanism, agricultura, protecţia 
mediului si turism a Consiliului Local Caracal; 
         -Art. 15 lit. e din Legea 50/1991, republicată,  privind autorizarea lucrărilor de construcţii; 
         -În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
ART. 1 - Se aprobă concesionarea, fără licitaţie publică, pe o perioada de 5 ani a suprafeţei de 

teren de 50,00mp. situată în str. A. Caracalla, la vest de bl.K, compusă din două suprafeţe de teren de 
18,00mp., respectiv 32,00mp., aparţinând domeniului public al municipiului Caracal, în vederea 
amenajării unei terase deschise şi, respectiv, spaţiu verde, către SC MOZAIC SRL.  Terenul este 
identificat conform anexei 1. la prezenta hotărâre. 

ART. 2. – Redevenţa concesiunii prevăzute la art.2 va fi stabilita conform HCL nr.73/ 2009. 
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 Caraca, 
direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal şi SC MOZAIC SRL. 
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