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H O T Ă R Â R E 
 
       Referitor la:  Concesionarea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 20 ani,  a  
                                               imobilului  situat în Caracal, str. Plevnei nr. 15, aparţinând domeniului  
                                               public al municipiului Caracal,  în vederea  amenajării  unei Unităţi de  
                                               Dializă 
           EXPUNERE DE MOTIVE : Inexistenţa pe raza municipiului Caracal a unei unităţi de dializă, 
coroborate cu imposibilitatea bugetului local de a susţine crearea unei astfel de unităţi. 
 AVÂND ÎN VEDERE: 

- Raportul de specialitate nr. 10130/24.08.2010 al Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei 
municipiului Caracal; 
            - Prevederile Legii nr.213/1998, modificată şi completată, privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia; 
     - Art. 36 alin. 5 lit. “a”, alin.6 lit. “a” pct.3 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată; 

- Avizul comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, sport, familie şi 
protecţia copilului; 

- Avizul comisiei pentru activităţi juridice, disciplină în muncă şi protecţie socială, cereri, sesizări 
a Consiliului local al municipiului Caracal; 

În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art. 1 -  Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 20 ani,  a imobilului 

situat în Caracal, str. Plevnei nr. 15, aparţinând domeniului public al municipiului Caracal,  compus din 
clădire şi teren aferent, în vederea  amenajării unei Unităţi de Dializă, identificat conform planului de 
situaţie anexa nr.1, parte integrantă la prezenta hotărâre.  

Art. 2 – Preţul redevenţei va fi conform HCL nr. 73/29.12.2009. 
Art. 3 – Câştigătorul licitaţiei se obligă să execute lucrări de investiţii la imobilul menţionat la art. 

1, contravaloarea acestora urmând a fi scăzută din valoarea redevenţei. 
Art. 4 -Se aprobă caietul de sarcini şi studiul de oportunitate conform anexelor 2 şi 3 parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 5 - Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
     Art.6. - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal şi 
direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal.   
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