KUIVIANIA

JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
PIATA VICTORIEI, Nr.10,
235200 CARACAL OLT ROMANIA
Tel.: (0249)511386/511384, Fax: (0249)517516 / 517518
e-mail: office@primariacaracal.ro

HOTARAREA NR.98/29.11.2012
REFERITOR LA: prelungirea unui contract de concesiune ce are ca obiect concesionare
terenuri ce apartin domeniului public al municipiului Caracal pe care sunt amplasate 3 panouri
publicitare.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Avand in vedere adresa inaintata de SC MULTIRECLAMA SRL prin care se solicits prelungirea
contractului de concesiune $i, motivat de faptul ca durata acestuia inceteazd, contract ce are ca obiect
concesiune terenuri, cat $i investitiile facute de concesionari pe aceste suprafete de teren se impune
adoptarea unei hotarari de consiliu in acest sens.

AVÄND IN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr.14410/24.10.2012 al Compartimentului Concesiuni, Contracte,
Acorduri din cadrul Primariei municipiului Caracal;
completarile
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile
ulterioare;
-OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu
modificarile $i completarile ulterioare;
- Prevederile art.2 alin.2 din contractul de concesiune nr.1512 din 01.12.2007 .
protectie socials, cereri,
- Avizul Comisiei pentru activitati juridice, discipline in munca
sesizari ale Consiliului local al municipiului Caracal;
- Art. 36 alin. 2 lit. "c" coroborat cu alin.5 lit."a" $i art. 123 alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locale, republicatd, cu modificarile $i completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locale, republicata,
completata $i modificatd;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTARASTE:
ART.1. Se aproba prelungirea, pe o perioada de 30 luni a duratei contractului de concesiune
inregistrat cu nr.1512 din 01.11.2007 privind pe SC MULTIRECLAMA SRL, cu sediul in Bucure$ti,
str.Biharia nr.67-77, cladirea G, et.1, sector 1/Metav Business Park, cu mentiunea ca terenul din zona
Hotel Romula sa nu mai facd obiectul contractului de concesiune, conform solicitarii
nr.11448/06.09.2012 inaintata de societatea comerciala mai sus mentionata..
ART.2. - Se imputernice$te Primarul Municipiului Caracal sä semneze in acelea$i conditii
contractuale, actul aditional de prelungire a duratei contractului de concesiune prevazute la art.l.
ART.3 - Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Olt, Primarului municipiului
Caracal, Compartimentului Concesiuni, Contracte, Acorduri din cadrul Primariei municipiului Caracal,
SC MULTIRECLAMA SRL.
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