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HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Aprobarea P.U.Z. pentru rectificare intravilan, tarlaua 75, 7 loturi în
suprafaţă totală de 9814,00mp., pe partea stângă a D.C.330/1 parcelele
15 – 21.
EXPUNERE DE MOTIVE:
-Având în vedere necesitatea extinderii limitei intravilanului, în scopul elaborării Planului
Urbanistic General, în conformitate cu prevederile HCL nr. 44/ 29.06.1998, este necesară
introducerea în etape succesive a unor loturi determinate în suprafaţă totală până la 1 ha.
AVÂND ÎN VEDERE:
-Raportul de specialitate cu nr. 1758 din 21.02.2008 al Direcţiei Tehnice din cadrul
Primăriei municipiului Caracal;
-Avizul comisiei urbanism si juridice a Consiliului Local Caracal;
-Art. 36 (5) litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Aprobă P.U.Z. pentru rectificare intravilan, tarlaua 75, 7 loturi în suprafaţă totală de
9814,00mp., pe partea stângă a D.C.330/1 parcelele 15 – 21, conform anexei parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Zona cu terenuri libere introdusă în intravilan va avea următoarea funcţiune principală,
conform HCL 44/1998, art. 6 şi art. 7: preponderent locuinţe individuale cu regim de înălţime P, P+1 şi
P+2 cu dotările aferente acestora.
ART. 3. Se va atribui denumirea DC 330/1 de str. Marţişorului, terenurile se vor încadra în zona
”D” pentru categoria de impozitare.
ART.4. Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prezenta
hotărîre.
ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor fizice şi juridice
interesate şi Instituţiei Prefectului judeţului Olt.
ART.6. Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor fizice şi juridice
interesate şi Prefecturii judeţului Olt.
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