
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

REFERITOR LA: Atribuirea în folosinţă gratuită  a unor suprafeţe de teren din 
domeniul privat al Consiliului local al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii 15/2003, 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. 
 
 EXPUNERE DE MOTIVE: 
       În sprijinul tinerilor fără locuinţe, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, Consiliul 
local al municipiului Caracal a identificat şi validat parcele de teren ce pot fi atribuite în 
folosinţă gratuită pentru construcţia de locuinţe proprietate personală. 
 
 Având în vedere: 

        - Raportul de specialitate nr.12735/23.10.2008, al Comisiei de analiză a municipiului 
Caracal; 

  - Prevederile HCL nr.81/2003 şi HCL nr.40/30.09.2008 referitoare la validarea 
inventarului terenurilor disponibile pe raza municipiului Caracal; 
 -  Legea 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 

proprietate personală; 
        - Prevederile art.36 (2) lit.c din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
        -Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină în muncă şi protecţie socială, 
cereri, sesizări. 
        În temeiul art. 45(1) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.   Se   aprobă   atribuirea în folosinţă gratuită  a unor suprafeţe de teren din 

domeniul privat al Consiliului local al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii 15/2003, 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 
următoarelor persoane: 

- Zamfir Adrian domiciliat în Caracal str. Tudor Vladimirescu nr.69 – parcela nr.2 
din str. Salcâmului în suprafaţă de 516,4 mp; 

 



 
- Barbu George  domiciliat în  Caracal  str. Al.  Virgil Carianopol,  bl.F1,  sc.3, ap.2 

– parcela nr.5 din str. T. Vladimirescu în suprafaţă de 559,4 mp; 
- Barbu Liviu Ionuţ domiciliat în Caracal, str.Ghe. Şincai nr.7 – parcela nr.6 str. T. 

Vladimirescu în suprafaţă de 543,93 mp; 
- Stîrcu  Marian domiciliat în Caracal  str. Poporului nr.32 – parcela nr.7 din str. 

T.Vladimirescu în suprafaţă de 532,3 mp, 
- Nica Gabriel domiciliat în Caracal  str. T. Vladimirescu nr.31 – parcela nr.1 din str. 

Salcâmului în suprafaţă de 522,51 mp; 
- Grigore Ionuţ domiciliat în Caracal str. Arh. Ion Mincu nr.66 – parcela  nr.III, 

str.Tg.Nou, nr.57C în suprafaţă de 512 mp; 
- Olteanu Larisa Claudia domiciliată în Caracal str.Ghe. Doja nr.59 – parcela nr. IV, 

str. Tg. Nou, nr.57D în suprafaţă de 515 mp; 
- Radu Oniţa domiciliată în Caracal str. Intr. Muzeului, bl.13, sc.1, ap.15 – parcela 

nr.V din str. Tg. Nou nr.57E în suprafaţă de 509 mp; 
- Niţu Mihaela domiciliată în Caracal str. A. Caracalla, bl.J, sc.3, ap.4 – parcela 

nr.VI din str. Tg. Nou, nr. 57F în suprafaţă de 515 mp; 
- Cârciumaru Mihaela domiciliată în Caracal str. Al. Dragoş Vodă, bl B3, sc.1, ap.20 

– parcela nr. 34 din str. Lalelelor, în suprafaţă de 481 mp; 
- Dolineanu Sorin domiciliat în Caracal str. 1 Decembrie 1918, bl.C8, sc.1, ap.10 – 

parcela nr.33 din str.Lalelelor în suprafaţă de 481 mp, 
- Dobre Constantin domiciliat în Caracal str. Mihai Eminescu, bl.9AB, sc.1, ap.6 – 

parcela nr.36 din str. Măceşului, în suprafaţă de 525 mp; 
- Florea Ionela domiciliată în Caracal str. Al.V. Carianopol, bl.E2, ap.46 – parcela  

nr.37 din str. Măceşului în suprafaţă de 523 mp; 
- Dumitru Gabor Leonard domiciliat în Caracal, str.Intr. V. Alecsandri nr.1 – parcela 

nr.51 în suprafaţă de 462 mp din str. Al. Viorelelor; 
- Dumitru George domiciliat în Caracal str. Intr. V.Alecsandri nr.1 – parcela nr.58 în 

suprafaţă de 462 mp din str. Al. Viorelelor. 
 Art.2. Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal, vor aduce la îndeplinire 
prezenta hotărâre.  

Art.3  Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Olt, Primarului 
municipiului Caracal şi persoanelor nominalizate la art.1 
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Raport de specialitate 

 
 În vederea rezolvării numeroaselor solicitări de teren pentru construirea de 
locuinţe, solicitări depuse de cetăţenii municipiului Caracal au fost identificate şi 
parcelate noi suprafeţe de teren. 
 Membri comisiei de analiză a cererilor depuse conform prevederilor Lg.15/2003 
republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală, s-au deplasat în teren  pentru efectuarea anchetelor  şi în urma discuţiilor 
purtate şi a documentelor depuse de solicitanţi, propun repartizarea de teren următorilor 
cetăţeni:; 

- Zamfir Adrian domiciliat în Caracal str. Tudor Vladimirescu nr.69 – parcela nr.2 
din str. Salcâmului în suprafaţă de 516,4 mp; 

- Barbu George  domiciliat în  Caracal  str. Al.  Virgil Carianopol,  bl.F1,  sc.3, ap.2 
– parcela nr.5 din str. T. Vladimirescu în suprafaţă de 559,4 mp; 

- Barbu Liviu Ionuţ domiciliat în Caracal, str.Ghe. Şincai nr.7 – parcela nr.6 str. T. 
Vladimirescu în suprafaţă de 543,93 mp; 

- Stîrcu  Marian domiciliat în Caracal  str. Poporului nr.32 – parcela nr.7 din str. 
T.Vladimirescu în suprafaţă de 532,3 mp, 

- Nica Gabriel domiciliat în Caracal  str. T. Vladimirescu nr.31 – parcela nr.1 din str. 
Salcâmului în suprafaţă de 522,51 mp; 

- Grigore Ionuţ domiciliat în Caracal str. Arh. Ion Mincu nr.66 – parcela  nr.III, 
str.Tg.Nou, nr.57C în suprafaţă de 512 mp; 



- Olteanu Larisa Claudia domiciliată în Caracal str.Ghe. Doja nr.59 – parcela nr. IV, 
str. Tg. Nou, nr.57D în suprafaţă de 515 mp; 

- Radu Oniţa domiciliată în Caracal str. Intr. Muzeului, bl.13, sc.1, ap.15 – parcela 
nr.V din str. Tg. Nou nr.57E în suprafaţă de 509 mp; 

- Niţu Mihaela domiciliată în Caracal str. A. Caracalla, bl.J, sc.3, ap.4 – parcela 
nr.VI din str. Tg. Nou, nr. 57F în suprafaţă de 515 mp; 

- Cârciumaru Mihaela domiciliată în Caracal str. Al. Dragoş Vodă, bl B3, sc.1, ap.20 
– parcela nr. 34 din str. Lalelelor, în suprafaţă de 481 mp; 

- Dolineanu Sorin domiciliat în Caracal str. 1 Decembrie 1918, bl.C8, sc.1, ap.10 – 
parcela nr.33 din str.Lalelelor în suprafaţă de 481 mp; 

- Dobre Constantin domiciliat în Caracal str. Mihai Eminescu, bl.9AB, sc.1, ap.6 – 
parcela nr.36 din str. Măceşului, în suprafaţă de 525 mp; 

- Florea Ionela domiciliată în Caracal str. Al.V. Carianopol, bl.E2, ap.46 – parcela  
nr.37 din str. Măceşului în suprafaţă de 523 mp; 

- Dumitru Gabor Leonard domiciliat în Caracal, str.Intr. V. Alecsandri nr.1 – parcela 
nr.51 în suprafaţă de 462 mp din str. Al. Viorelelor; 

- Dumitru George domiciliat în Caracal str. Intr. V.Alecsandri nr.1 – parcela nr.58 în 
suprafaţă de 462 mp din str. Al. Viorelelor. 

 
 

Comisia de analiză a cererilor depuse conform prevederilor Legii 15/2003: 

  Gâlea Ionuţ      -  preşedinte 

  Dogaru Doina Alina   - membru 

  Stoica Carmen    - membru 

  Toma Aurica    - membru 

   Băloi Dan     - membru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


