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HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Transmiterea în folosinţă gratuită a 3.000,00 mp teren intravilan,
aparţinând domeniului public al municipiului Caracal, situat în str.
Dragoş Vodă nr. 2C pentru construirea de locuinţe pentru tineri în
regim de închiriere, pe toată perioada executării construcţiei, către
Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Pentru promovarea şi dezvoltarea construcţiei de locuinţe pentru tineri cu vârsta de până la 35 ani,
în regim de închiriere, este necesară transmiterea unor terenuri, în folosinţă gratuită, pe perioada realizării
investiţiei către Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr. 3008/17.03.2009 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei
municipiului Caracal;
- prevederile art.21 din Legea nr. 152/1998, privind înfiinţarea ANL, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 36 alin. 2, lit. c); alin. 5 lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată a administraţiei publice
locale;
- 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;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART. 1 – Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită a 3.000,00 mp teren intravilan, aparţinând
domeniului public al municipiului Caracal, situat în str. Dragoş Vodă nr. 2C pentru construirea de
locuinţe pentru tineri Locuinţe., pe toată perioada executării construcţiei, către Agenţia Naţională pentru
Locuinţe, conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2 – Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Caracal a sumelor necesare pentru
executarea lucrărilor privind utilităţile eferente construcţiei situate pe amplasamentul menţionat la art. 1.
ART. 3 - Se abilitează Primarul municipiului Caracal în vederea semnării contractului încheiat
între Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti şi Consiliul local al municipiului Caracal, ce reprezintă
anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
ART. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se abilitează primarul municipiului şi Direcţiile din
cadrul Primăriei municipiului Caracal.
ART.5. - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal şi
Direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal.
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