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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 în unele cazuri lipsa totală a spaţiului de locuit, Consiliul local Caracal încearcă 
sprijinirea acestora prin repartizarea unor parcele de teren. 
 
 Având în vedere: 
 -Raportul de specialitate nr.5371/07.05.2008, al Comisiei sociale din cadrul 
Primăriei municipiului Caracal; 
 -În conformitate cu HCL 83/2000, referitor la concesionarea unor terenuri fără 
licitaţie publică, în vederea construirii de locuinţe, anumitor categorii de persoane 
defavorizate social; 
 -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 concesionarea unei suprafeţe de teren, aparţinând domeniului privat 
al Consiliului local al municipiului Caracal, pentru construirea unor locuinţe, următorilor 
cetăţeni: 
 -Grosu Camelia, domiciliată în municipiul Caracal, str. Traian, nr.97 – parcela 
nr.20, în suprafaţă de 546,49 mp, din str. Salcîmului; 
 -Tinca Mioara, domiciliată în municipiul Caracal, str. Drumul Viilor, nr.39 – 
parcela nr.21, în suprafaţă de 531,43 mp, din str. Salcîmului; 
 -Popa Camelia, domiciliată în municipiul Caracal, str. Craiovei, nr.40 – parcela 
nr.14, în suprafaţă de 656 mp, din str. Salcîmului; 
 -Ciuciu Laurenţiu Florin, domiciliat în municipiul Caracal, str. Intr. Muzeului, 
Bl.13, Sc.2, Ap.12 – parcela nr.13, în suprafaţă de 699,10 mp, din str. Salcîmului; 



 -Mirea Adriana, domiciliată în municipiul Caracal, str. Petre Puican, nr.21, locuind 
cu chirie în str. Dragoş-Vodă, Bl.B5g, Sc.2, Ap.17 – parcela nr.15, în suprafaţă de 613,30 
mp, din str. Salcîmului; 
 -Florea Median, domiciliat în municipiul Caracal, str. Vornicu Ureche, nr.4 – 
parcela nr.22, în suprafaţă de 506,75 mp, din str. Salcîmului; 
 -Bucur Laurenţiu, domiciliat în municipiul Caracal, str. Vornicu Ureche, nr.4F – 
parcela nr.23, în suprafaţă de 684,22 mp, din str. Salcîmului; 
 -Vasile Ciprian Florin, domiciliat în municipiul Caracal, str. Poporului, nr.9 
(Dezrobirii, nr.28) – parcela nr.24, în suprafaţă de 679,89 mp, din str. Salcîmului; 
 -Alexandru Georgeta, domiciliată în municipiul Caracal, str. Panduri, nr.12 – 
parcela nr.25, în suprafaţă de 656,16 mp, din str.Salcîmului; 
 -Barbu Aurel, domiciliat în municipiul Caracal, str. Arh. Ion Mincu, nr.50 – parcela 
nr.19, în suprafaţă de 534,7 mp, din str. Salcîmului; 
 -Marcu Elena, domiciliată în municipiul Caracal, str. Mărăşti, nr.67B – parcela 
nr.18, în suprafaţă de 560,75 mp, din str. Salcîmului. 
 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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