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H O T Ă R Â R E 
 

REFERITOR LA: Modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la HCL nr. 54/21.08.2009  
                                referitoare la trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în  
                                domeniul public al statului a construcţiilor de locuinţe aferente   
                                imobilului situate în Caracal, Str. Vasile Alecsandri, nr. 9 şi trecerea din  
                                domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al  
                                municipiului Caracal a terenului aferent acestora. 
Expunere de motive: 

Pentru crearea situaţiei juridice favorabile vânzării locuinţelor construite prin ANL şi închiriate tinerilor. 
Având în vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 10076 /20.08.2010 al Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei 

municipiului Caracal municipiului Caracal; 
- Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modifiările 

şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 152/1998, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Adresa nr. 51558/IA/04.08.2010 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului; 
- Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină în muncă şi protecţie socială, cereri, 

sesizări a Consiliului Local al municipiului Caracal; 
În temeiul art. 45 (1) din Legea 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  ca anexele nr. 1 şi 2 la HCL nr. 54/21.08.2009 referitoare la trecerea din 
domeniul public al municipiului Caracal în domeniul public al statului a construcţiilor de locuinţe 
aferente imobilului situate în Caracal, Str. Vasile Alecsandri, nr. 9 şi trecerea din domeniul public al 
municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a terenului aferent acestora, să se 
modifice şi să se înlocuiască cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Direcţiile  din  cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  
      Art.3. - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal şi 
direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal.   
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