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H O T Ă R Â R E 
 
 
  REFERITOR LA: atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren din 
     domeniul privat al Consiliului local al municipiului Caracal, 
     beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat  
     tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. 
 
 EXPUNERE DE MOTIVE: 
 În sprijinul tinerilor fără locuinţe, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 ani, Consiliul 
local 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.5317/07.05.2008, al Comisiei sociale a Primăriei 
municipiului Caracal; 
 -În conformitate cu HCL nr.81/30.09.2003, referitor la validarea inventarului 
terenurilor disponibile pe raza municipiului Caracal, completată; 
 -Avizul comisiei pentru activităţi juridice, disciplină în muncă şi protecţie socială, 
cereri, sesizări a Consiliului local; 
 -Prevederile art.38(2) lit.c, din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală. 
 În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
HOTĂRĂŞTE: 

  
 ART.1.-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: 
 -Stroia Raul Gabriel, domiciliat în municipiul Caracal, str. Nicolae Ursu Horia, 
nr.25, parcela nr.9, în suprafaţă de 408 mp,  din str. Al. Breslei, nr.9; 
 -Enache Florin, domiciliat în municipiul Caracal, str. Torentului, nr.18, parcela 
nr.10, în suprafaţă de 408 mp, din str. Al.Breslei, nr.11; 
 -Măceşanu Ion, domiciliat în municipiul Caracal, str. Decebal, nr.128, parcela nr.3, 
în suprafaţă de 535,17 mp, din str. T.Vladimirescu. 
 -Niţu Mihaela Daniela, domiciliată în municipiul Caracal, str. A. Caracalla, Bl.J, 
sc.3, ap.4, parcela nr.12, în suprafaţă de 610,98 mp, str. Salcâmului. 
 -Lungu Teodor Mădălin, domiciliat în municipiul Caracal, str. T.Vladimirescu, 
nr.20, parcela nr.11, în suprafaţă de 576,79 mp. din str. T. Vladimirescu. 
 -Mincă George, domiciliat în municipiul Caracal, str. T. Vladimirescu, nr.23- 
parcela nr.9, în suprafaţă de 749,48 mp, din str. T. Vladimirescu. 
  
 



 
 
 
 -Mincă Nicolae, domiciliat în municipiul Caracal, str. T.Vladimirescu, nr.23-parcela 
nr.10, în suprafaţă de 727,45 mp din str. T.Vladimirescu. 
 -Lungu Teodor Nicolae, domociliat în municipiul Caracal, str. T. Vladimirescu, 
nr.43-parcela nr.4, în suprafaţă de 503,58 mp, din str. T. Vladimirescu. 
 -Zamfir Iulia Mihaela, domiciliată în municipiul Caracal, str. T. Vladimirescu, nr.69 
( V. Mateescu, nr.4) –parcela nr.2 în suprafaţă de 516,41 mp, din str. Salcâmului. 
 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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