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HOTĂRÂREA  NR.18 DIN 31.07.2012 

 
 

       REFERITOR LA:  Reconsiderarea funcţiunilor urbanistice a zonei perimetral exterioare 
spaţiului de comercializare a produselor agroalimentare din cadrul  pieţei situată în str. Antonius 
Caracalla nr. 20 
        EXPUNERE DE MOTIVE: 

In vederea realizării unei bune gospodăriri, pentru menţinerea aspectului armonios, unitar precum 
şi conturării unei identităţi proprii a Pieţei Agroalimentare a municipiului Caracal, piaţă permanentă, este 
necesară reconsiderarea/stabilirea funcţiunilor acestui spaţiu public amplasat în interiorul zonei centrale a 
municipiului Caracal. 
          AVÂND ÎN VEDERE: 
 - Raportul de specialitate cu nr. 8841 din 24.07.2012 al Direcţiei de Dezvoltare Urbană, Cadastru, 
Lucrări  Publice, Programe Comunitare din cadrul Primăriei municipiului Caracal; 
 - Hotărârea Guvernului nr. 348/ 2004, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă  
în unele zone publice cu modificările şi completările ulterioare;                            
 - Art. 36(2) lit c. din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - Art.8 lit. “o” din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002, cu modificările ulterioare, privind 
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr.515/2002; 
 - 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, 
completată şi modificată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

        ART. 1. (1) Se aprobă reconsiderarea funcţiunilor urbanistice a zonei perimetral exterioare  
spaţiului de comercializare a produselor agroalimentare din cadrul  pieţei situată în str. Antonius 
Caracalla nr. 20, prin interzicerea funcţionării/amplasării pe faţadele exterioare a construcţiilor uşoare tip 
chioşc, a structurilor de vânzare deschisă tip tarabe, cu excepţia celor aprobate prin Hotărârile Consiliului 
local al municipiului Caracal nr. 50/2009 şi 51/2009, referitoare la concesionarea prin licitaţie publică a 
unor suprafeţe de teren pentru amplasare chioşcuri de difuzare a presei. 

                         (2) Faţadele exterioare şi trotuarul de protecţie aferente spaţiului de comercializare a 
produselor agroalimentare din cadrul  pieţei situată în str. Antonius Caracalla nr. 20 vor fi puse în valoare 
prin jardinière, ghivece cu flori şi arbuşti ornamentali. 

ART. 2. Serviciul Public Administrarea Pieţelor va duce la îndeplinire prezenta hotarâre. 

   ART.3 - Prezenta hotărâre se comunică  Instituţiei Prefectului Judeţul Olt, Primarului 
Municipiului şi  Serviciul Public Administrarea Pieţelor. 
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