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HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: aprobarea transmiterii unor strazi, aflate în proprietatea publică
a
municipiului Caracal şi administrarea Consiliului local Caracal în
administrarea Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Turismului, pe perioada execuţiei lucrărilor de modernizare şi reabilitare.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Conform HG nr. 251/2011, pentru obiectivele de investiţii aprobate la finanţare, Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului preia de la beneficiarii finali, pe durata de realizare a investiţiei,
potrivit legii, terenurile aferente construcţiilor şi/sau sectoare de drum, după caz, în funcţie de tipul
proiectului prioritar, pe bază de protocol.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr. 5693/14.04.2011 al Direcţiei de Dezvoltare Urbană, Cadastru,
Lucrări Publice, Programe Comunitare din cadrul Primăriei municipiului Caracal;
- OUG nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii;
- HG nr.251/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea proiectelor
prioritare din cadrul Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 105/2010, realizate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului;
- prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizul comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială, cereri, sesizări
a Consiliului local Caracal;
- Art. 36 (2) lit. c) şi alin. (5) lit.a) coroborat cu art.123 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. - Se aprobă transmiterea unor străzi aflate în proprietatea publică a municipiului Caracal şi
administrarea Consiliului local Caracal, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre, în administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului,
pe perioada execuţiei lucrărilor de modernizare şi reabilitare.
Art.2. - Predarea - primirea străzilor prevăzute la art.1, se face pe bază de protocol, încheiat între
părţile interesate.

Art. 3 – Se împuterniceşte Primarul municipiului Caracal cu semnarea Protocolului de predare –
primire conform anexei nr. 2 şi a declaratiei pe propria raspundere referitoare la faptul ca terenul este
liber de orice sarcini si ca nu se afla in litigiu, conform anexei nr. 3, la HG nr. 251/2011 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului national de
dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2010, realizate de
catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.
Art. 4 – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării finanţării de către Ministerul
Dezvoltarii Regionale şi Turismului a obiectivului de investiţii „MODERNIZARE ŞI REABILITARE
STRĂZI ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT„.
Art.5. - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal şi
direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal.
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