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H O T Ă R Â R E 

 
 REFERITOR LA:   aprobarea documentaţiilor de urbanism  Plan  Urbanistic Zonal (PUZ) şi a 
Regulamentului Local de  Urbanism  în scopul  ”Scoaterii terenului din circuitul agricol şi introducerea 
acestuia în intravilan, în   vederea  realizării investiţiei «Construire locuinţă P+1E, teren de tenis, anexe 
şi parcare» în municipiul Caracal, judeţul Olt „ 

    EXPUNERE DE MOTIVE: 
 Luând în considerare viitorul potenţial al amplasamentului situat în extravilanul municipiului 
Caracal, respectiv T 75 P4/4/2, se impune completarea şi remodelarea urbanistică şi funcţională a zonei 
într-una destinată amplasării de obiective cu caracter sportiv,  de alimentaţie publică, de locuinţe 
individuale cu  regimul de înălţime P+1E sau P+2E. 
           AVÂND ÎN VEDERE: 
 - Raportul de specialitate cu nr. 8029 din 26.06.2010 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei 
municipiului Caracal; 
 - Prevederile art. 22(1 ) şi art. 37(5) din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismului cu modificările şi completările ulterioare ; 
          - Prevederile Art. 36(5) lit c. din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 -Prevederile Legii 50/1991, republicată şi modificată, privind autorizarea lucrărilor de construcţii 

- Avizul comisiei pentru  activităţi de amenajarea teritoriului, urbanism,agricultură,  
protecţia mediului şi turism a Consiliului local; 
 În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

     ART. 1. Se aprobă Avizul Unic nr.37/29.06.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajarea 
Teritoriului şi Urbanismului din Cadrul Consiliului Judeţean Olt - Aviz favorabil. 

 ART. 2. Se aprobă documentaţiile de urbanism  Plan  Urbanistic Zonal (PUZ) şi a 
Regulamentului Local de Urbanism  în scopul  ”Scoaterii terenului din circuitul   agricol şi introducerea 
acestuia în intravilan, în   vederea  realizării investiţiei «Construire locuinţă P+1E, teren de tenis, anexe şi 
parcare» în municipiul Caracal, judeţul Olt”, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 ART. 3.  Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prezenta 
hotarâre. 
      ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal, 
direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal şi persoanelor fizice şi juridice interesate. 
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