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HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: aprobarea unor norme obligatorii în domeniul gospodăririi localităţii
administrării condominiilor în municipiului Caracal
EXPUNERE DE MOTIVE:
In vederea realizării unei bune gospodăriri a municipiului şi pentru menţinerea aspectului
armonios şi unitar al clădirilor din municipiului Caracal şi luând in considerare numeroasele solicitări cu
privire la realizarea termosistemului locuinţelor în vederea măririi gradului de confort al acestora este
necesar să se stabilească norme, obligaţii şi responsabilităţi concrete pentru instituţiile publice, agenţii
economici, persoanele juridice şi cetăţeni.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate cu nr. 6762 din 22.06.2009 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei
municipiului Caracal;
- Art. 36(2) lit c. şi art. 123 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele
măsuri pentru realizarea locuinţelor;
- Ordinului nr. 1.430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
- Legea nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
- Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
- Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002, cu modificările ulterioare, privind gospodărirea localităţilor
urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr.515/2002;
- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii;
- Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, cu modificările ulterioare, privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002;
- Legea nr. 422/2001, republicată, privind protejarea monumentelor istorice;
- Ordinului nr. 536/1997, cu modificările ulterioare, pentru aprobarea Normelor de igienă şi a
recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;
- Avizul comisiei pentru activităţi de amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură, protecţia
mediului şi turism a Consiliului local;
- Avizul comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială, cereri, sesizări
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. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea unor norme obligatorii şi responsabilităţile
concrete ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice şi cetăţenilor
pentru gospodărirea şi regimul contravenţiilor în municipiul Caracal, conform anexei nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea culorilor şi a grosimii stratului de
termoizolaţie la blocurilor de locuinţe aflate în municipiului Caracal, conform anexei nr. 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 3. Se aprobă Regulamentul privind modul de organizare, autorizare şi desfăşurare a
activităţii de publicitate în municipiul Caracal, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART. 4. Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prezenta
hotarâre.
ART. 5. - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal şi
direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal
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