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HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a imobilului, aparţinând
domeniului public al municipiului Caracal, compus din construcţie P+2 în suprafaţă construită de 844
mp.şi teren aferent în suprafaţă de 2,27 ha, situat în Caracal pe DN54 km 2+300, T72, P312 către
antreprenorul general al lucrărilor de utilitate publică „Construcţia variantei de ocolire a municipiului
Caracal” şi „Reabilitare DN6, Alexandria-Craiova, lot 2 km.132+435÷km 185+230”
EXPUNERE DE MOTIVE:
Concesionarea unui bun poate fi un mod prin care administraţia publică armonizează interesul
general al comunităţii locale cu interesul particular al antreprenorului unei lucrări de interes public.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr. 2558/10.02.2011 întocmit de Direcţia de Dezvoltare Urbană, Cadastru,
Lucrări Publice, Programe Comunitare din cadrul Primăriei municipiului Caracal;
- Adresa nr.217/27.01.2011 a SC ROMSTRADE SRL, antreprenorul general al lucrărilor de utilitate
publică „Construcţia variantei de ocolire a municipiului Caracal” şi „Reabilitare DN6, AlexandriaCraiova, lot 2 km.132+435÷km 185+230”
- Prevederile art.15 alin.1 lit.a din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii cu modificările si completările ulterioare
-Prevederile art.10 şi art.36 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată
cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizul comisiei pentru activităţi de amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură, protecţia
mediului şi turism a Consiliului local;
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 – (1)Se aprobă concesionarea, fără licitaţie publică, a imobilului, aparţinând domeniului
public al municipiului Caracal, compus din construcţie P+2 în suprafaţă construită de 844 mp. şi teren
aferent în suprafaţă de 2,27 ha, situat în Caracal pe DN54 km 2+300, T72, P312 către antreprenorul
general al lucrărilor de utilitate publică „Variantă de ocolire a municipiului Caracal” şi „Reabilitare DN6,
Alexandria-Craiova, lot 2 km.132+435÷km 185+230”. Imobilul este identificat în anexa nr.1, care face
parte integranta din prezenta hotarare.
(2)Bunul concesionat conform alin.(1) va fi utilizat în scopul amenajării organizării de şantier
aferente lucrărilor publice mai sus menţionate.
(3)Durata concesiunii este de 18 luni, cu posibilitatea de prelungire a termenului, dar nu mai mult
de durata realizării investiţiilor de utilitate publică de la alin.(1).
(4)Cheltuielile conexe organizării de şantier sunt în sarcina concesionarului.
(5)Concesionarul va plăti concendentului o redevenţă anuală conform hotârârii Consiliului Local
privitoare la „ Instituirea unor tarife pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul
2011”.

Art. 2 –Se împuterniceşte Primarul municipiului Caracal, domnul Gheorghe Anghel, cu întocmirea
şi semnarea contractului de concesiune menţionat la art.1.
Art. 3 – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Instituţiei Prefectului Olt,
Primarului municipiului Caracal, direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal şi persoanelor
implicate.
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