ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CARACAL

PROIECT
Nr. 117/24.10.2012
HOTĂRÂRE

REFERITOR LA: prelungirea unor contracte de concesiune ce au ca obiect concesionare
teren domeniu public.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Având în vedere adresele înaintate de SC Columbia Spătaru SRL şi SC Seda Service SRL
prin care se solicită prelungirea contractelor de concesiune, motivat de faptul că durata acestora
încetează, contracte ce au ca obiect concesiune teren domeniu public, cât şi investiţiile făcute de
concesionari pe aceste suprafeţe de teren se impune adoptarea unei hotărâri de consiliu în acest sens.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr.14410/24.10.2012 al Compartimentului Concesiuni, Contracte,
Acorduri din cadrul Primăriei municipiului Caracal;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare;
-OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.2 alin.2 din contractele de concesiune nr.91 din 21.10.2009 şi nr.1513 din
14.11.2007.
- Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină în muncă şi protecţie socială, cereri,
sesizări ale Consiliului local al municipiului Caracal;
- Art. 36 alin. 2 lit. “c” coroborat cu alin.5 lit.”a” şi art. 123 alin.1 din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 (6) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, modificată şi
completată;
PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL
propune următorul
PROIECT DE HOTĂRÂRE:
ART. 1 –(1) Consiliul local al municipiului Caracal aprobă prelungirea, pe o perioadă de
18 luni a duratei contractului de concesiune privind pe SC Columbia Spătaru SRL, înregistrat cu
nr.91 din 21.10.2009.
(2) Consiliul local al municipiului Caracal aprobă prelungirea, pe o perioadă de 30
luni a duratei contractului de concesiune privind pe SC Seda Service SRL, înregistrat cu nr. 1513 din
14.11.2007.
ART.2. - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Caracal să semneze în aceleaşi condiţii
contractuale, actele adiţionale de prelungire a duratei contractelor de concesiune prevăzute la art.1.
ART.3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului
municipiului Caracal, Compartimentului Concesiuni, Contracte, Acorduri din cadrul Primăriei
municipiului Caracal, SC Columbia Spătaru SRL şi SC Seda Service SRL.
PRIMAR,

EDUARD CLAUDIU CIOCĂZANU

VIZAT
PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
VIOREL EMIL RĂDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CARACAL

NR.

14410/24.10.2012

RAPORT DE SPECIALITATE

Prin adresa nr.13926/16.10.2012 înaintată de SC Columbia Spătaru SRL şi

adresa nr.

13848/15.10.2012 înaintată de SC Seda Service SRL s-a solicitat prelungirea contractelor de
concesiune, pe care acestea le deţin în calitate de concesionari a unor suprafeţe de teren ce aparţin
domeniului public al municipiului Caracal.
Conform prevederilor art.7 alin.3 din OUG 54/2006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi art.2 alin.2 din
contractele de concesiune a căror prelungire se solicită, acestea pot fi prelungite cu o perioadă egală
cu cel mult jumătate din durata lor iniţială.
Considerăm că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate privind adoptarea unei
hotărâri de consiliu în acest sens.

Compartimentul Concesiuni, Contracte, Acorduri

BUDICĂ ANAMARIA

