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H O T Ă R Â R E 
 

REFERITOR LA: Concesionarea unor parcele de teren categoriilor de persoane  
                                defavorizate social din municipiul Caracal. 
 
EXPUNERE DE MOTIVE: 
Având în vedere situaţiile materiale deficitare ale solicitanţilor, spaţiul insuficient sau lipsa 

totală a spaţiului de locuit se încearcă sprijinul acestora prin repartizarea unor parcele de teren. 
 
AVÂND ÎN VEDERE  
- Raportul de specialitate nr. 1135/17.01.2007 al Comisiei sociale din cadrul Primăriei  

municipiului Caracal; 
- În conformitate cu HCL nr. 83/30.09.2003 referitoare la concesionarea unor terenuri fără 

licitaţie publică în vederea construirii de locuinţe anumitor categorii de persoane defavorizate social 
şi HCL nr. 124/2001 referitoare la perioada de concesionare şi valoarea concesiunii terenurilor 
pentru persoanele defavorizate social; 

- Prevederile art. 38 (2) lit. f) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală,  
modificată şi completată; 

- Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină în muncă şi protecţie socială, cereri,  
sesizări a Consiliului local; 

În temeiul art. 46 (1)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, completată 
şi modificată prin Legea 286/2006; 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART. 1 - Aprobă concesionarea unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al 
Consiliului local al municipiului Caracal pentru construirea de locuinţe cetăţenilor: 
 - ŞTIRBU MARICICA, domiciliată în Caracal, str. Virgil Carianopol, Bl. E2, sc.1, ap.72, 
parcela nr. 30, în suprafaţă de 420 mp, situată în str. Măceşului nr. 94. 
 - CEAFAR ALEXANDRA, domiciliată în Caracal, str. Aleea Teilor nr. 48, parcela nr. 20 în 
suprafaţă de 468 mp situată în str. Aleea Bujorului nr. 9. 
 ART. 2 – Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

ART. 3  – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,  persoanelor fizice şi 
juridice interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
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