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H O T Ă R Â R E 
 

 REFERITOR LA: Atribuirea 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. 
 Aceste parcele au suprafeţe mai mari de 300 mp iar configuraţia terenului nu a permis o altă lotizare 
care să aibă o lăţime pe care se poate construi o locuinţă şi anexele aferente acesteia. În acest sens se 
impune ca o suprafaţă de 300 mp să fie atribuită cu titlu gratuit beneficiarilor, urmând ca diferenţa până la 
limita suprafeţei fiecărei parcele să fie concesionată pe baza unei redevenţe stabilită de Consiliul Local al 
municipiului Caracal. 
 
 Având în vedere: 
       - Raportul de specialitate nr. 9896/16.08.2010, al Direcţiei Ad-ţie Publică Locală Juridic-Contencios, 
din cadrul Primăriei municipiului Caracal; 

       - Legea 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală;  
      - Prevederile HG 896/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr.15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; 
     - Prevederile art.15, lit.” c” şi lit. „e” din Legea 50/1991, privind autorizarea şi executarea 
construcţiilor. 

              - 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 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  
Art.1. Se aprobă atribuirea cu titlu gratuit a unor suprafeţe de teren de 300 mp aparţinând 

domeniului privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, diferenţa până la limita suprafeţei fiecărei parcele 
urmând a fi concesionată acestora pe o perioadă de 49 de ani, cu plata unei redevenţe anuale, după cum 
urmează:  

Str. Târgul Nou 
 
- Vasile Mariana Marilena–  domiciliată în Caracal, str. Târgul Nou, nr. 30 – parcela nr. IV în 

suprafaţă de 515,27 mp situată în str. Târgul Nou, nr.57 D – IV/1-300 mp şi IV/2 – 215,27 mp; 
 
 



 
   

Zona Măceşului 
 

- Velea Corina – domicilată în Caracal, str. Gheorghe Asachi, nr. 2 – parcela nr. 29 din str. 
Măcesului, nr. 92 în suprafaţă de 420 mp – 29/1-300mp şi 29/2-120 mp; 

- Zamfir Gheorghe- domiciliat în Caracal, str. Bujorului, nr. 15 – parcela nr. 13 din str. Aleea 
Bujorului în suprafaţă de 406 mp – 13/1-300 mp şi 13/2 -106 mp; 

- Buhtea Cristina Reli – domiciliată în Caracal, str. Grigore Alexandrescu, nr. 32 – parcela nr. 1 din 
str. Măceşului, nr. 82 în suprafaţă de 504 mp -1/1-300mp şi 1/2 -204 mp; 

- Grigoroiu Nicolae Aurelian – domiciliat în Caracal, str. Mircea Vodă, nr. 113 – parcela nr. 30 din 
str. Măceşului, nr. 94 în suprafaţă de 420 mp – 30/1-300 mp şi 30/2-120 mp; 

- Şerban Mihai – domiciliat Caracal, str. Dragoş Vodă, nr. 4, bl. C11, sc. 1, ap. 17- parcela nr. 33 
din str. Lalelelor, nr. 3 în suprafaţă de 481 mp – 33/1-300 mp şi 33/2-181 mp; 

- Păun Silvia – domiciliată în Caracal, str. Cronicar Ion Neculce, nr. 12 – parcela nr. 12 din str. 
Aleea Bujorului, nr. 8 în suprafaţă de 406 mp – 12/1 -300 mp şi 12/2 – 106 mp; 

- Nae Antonio Tudorel – domiciliat în Caracal, str. Carpaţi, nr. 56 – parcela nr. 9 din str. Aleea 
Brestei, nr. 9 în suprafaţă de 408 mp - 9/1 - 300 mp şi 9/2 - 108 mp; 

- Gealapu Nicu Maricel – domiciliat în Caracal, str. Cronicar Ion Neculce, nr. 29- parcela nr. 5 din 
str. Aleea Breslei, nr. 1 în suprafaţă de 408 mp - 5/1 - 300mp şi 5/2 -108 mp; 

- Didelea Sorina Lizica - domiciliată în Caracal, str. Aleea Virgil Carianopol, nr. 19, bl. G1, sc. 2, et. 
3, ap. 14 – parcela nr. 36 din str. Măceşului, nr. 80 în suprafaţă de 525 mp – 36/1 - 300 mp şi 36/2 - 225 
mp; 

- Păun Bogdan Cătălin- domiciliat în Caracal, str. Panduri, nr. 16 – parcela nr. 37 din str. Măcesului, 
nr. 80 A în suprafaţă de 523 mp – 37/1 - 300 mp şi 37/2 - 223 mp;    

 
Zona Tudor Vladimirescu 

 
- Colac Paul Costinel - domiciliat în Caracal, str. Ion Creangă, nr. 1 – parcela nr. 7 din str. Tudor 

Vladimirescu, nr. 83 în suprafaţă de 532, 31 mp -7/1 – 300 mp şi 7/2 – 232, 31 mp. 
 

 Art. 2.Terenurile menţionate la art.1 sunt situate în municipiul Caracal, Str. Târgul Nou, Zona 
Măceşului şi zona Tudor Vladimirescu, amplasamentul acestora fiind evidenţiat în anexele nr.1, 2 şi 3 ce 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art.3. Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal, vor aduce la îndeplinire prezenta 
hotărâre.  
 
    Art.4. - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal, 
direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal si persoanelor nominalizate la art.1 
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