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HOTĂRÂREA NR.15 DIN 31.07.2012 

 
 

REFERITOR LA: Încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 
15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe. 

 
EXPUNERE DE MOTIVE: Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinte proprietate 

personală, conform art.6, alin.1,  din Legea 15/2003, este obligat să înceapă construirea locuinţei în 
termen de 1 an de la data atribuirii terenului. 

În acest sens se impune adoptarea unei hotărâri de retragere a dreptului de folosinţă asupra 
terenului atribuit pentru o serie de persoane care nu şi-au îndeplinit obligaţia sus-amintită. 

AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul nr. 8249/12.07.2012, al Comisiei de aplicare a Legii nr.15/2003 din cadrul Primăriei 

municipiului Caracal; 
- Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină în muncă şi protecţie socială, cereri, sesizări 

a Consiliului local al municipiului Caracal; 
- Prevederile Legii 15/2003, modificată şi completată,  privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală; 
 În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, 
completată şi modificată; 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

ART. 1 - Se aprobă încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 
15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, conform anexei, parte 
integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând un număr de 42 poziţii. 

 
 ART. 2  -  Primarul municipiului Caracal şi Comisia de aplicare a Legii nr.15/2003 din cadrul 
Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 ART. 3 - Prezenta hotărâre se comunică  Instituţiei Prefectului Judeţul Olt, Primarului Municipiului 
Caracal şi Comisia de aplicare a Legii nr.15/2003 din cadrul Primăriei municipiului Caracal .  

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ 
                PENTRU LEGALITATE 

                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
       ALEXE COSTICĂ 
                                                               EMIL VIOREL RĂDESCU 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

                                             Anexă la HCL nr.15/31.07.2012 
 

Lista cuprinzând persoanele cărora le este retras dreptul de folosinţă a terenurilor atribuite 
conform Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe. 

 
 

1. Buhtea Cristina, domiciliată în municipiul Caracal, str. Grigore Alexandrescu, nr.32 - parcela 
nr.1, în suprafaţă de  504 mp, din str. Măceşului, nr.82 - repartizată prin H.C.L. nr.40/2010; 

2. Nae Antonio Tudorel, domiciliat în municipiul Caracal, str. Carpaţi , nr.56 - parcela nr.9, în 
suprafaţă de 408 mp, din Aleea  Breslei, nr.9 -  repartizată prin H.C.L. nr.40/2010; 

3. Păun Silvia, domiciliată în municipiul Caracal, str. Cronicar Ion Neculce, nr.12 - parcela nr.12, 
în suprafaţă de 406 mp, din Aleea Bujorului, nr.8 - repartizată prin H.C.L. nr.40/2010; 

4.Cecănău Marian Doru , domiciliat în municipiul Caracal, str. Decebal, nr.162 - parcela nr.27 , în 
suprafaţă de 432 mp, din Aleea Brânduşei, nr.2  -  repartizată prin H.C.L. nr. 55/2007; 

5.Cârciumaru Mihaela , domiciliată în municipiul Caracal, str. Aleea Dragoş Vodă, Bl. B3, Sc.1, 
Ap.20 - parcela nr.34, în suprafaţă de 481 mp,  din str. Lalelelor, nr.1  - repartizată prin H.C.L. nr. 
59/2008; 

6. Didelea Sorina Lizica, domiciliată în municipiul Caracal, str.Aleea Virgil Carianopol nr.19, 
Bl.G1, sc.3, ap.14, – parcela nr.36, în suprafaţă de 525 mp, din str. Măceşului, nr.80 – repartizată prin 
H.C.L. nr. 40/2010; 

7.Păun Bogdan Cătălin , domiciliat în municipiul Caracal, str. Panduri, nr.16 – parcela nr.37, în 
suprafaţă de 523 mp, din str. Măceşului, nr. 80A – repartizată prin H.C.L. nr. 40/2010; 

8.Ţenică Florin, domiciliat în municipiul Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr.89 – parcela nr.38, în 
suprafaţă de 523 mp, din str. Măceşului nr.80B -  repartizată prin H.C.L. nr. 49/2009; 

9. Mincan Adrian Lucian, domiciliat în municipiul Caracal, str. Mircea Vodă, nr.86 – parcela 
nr.40, în suprafaţă de 523 mp,  din str. Măceşului, nr.80D – repartizată prin H.C.L. nr.49/2009; 

10.Păunescu Dănuţ Cristian , domiciliat în municipiul Caracal, str. Int. Muzeului, Bl.2, sc.1, ap.19 
– parcela nr.41, în suprafaţă de 523 mp, din str. Măceşului, nr.80E – repartizată prin H.C.L. nr. 49/2009; 

11.Păunescu Daniela, domiciliată în municipiul Caracal, str. Int. Muzeului, Bl.2, sc.1, ap.19 – 
parcela nr.42, în suprafaţă de 523 mp, din str. Măceşului nr.80F – repartizată prin H.C.L. nr.49/2009; 

12. Mărunţelu Marius, domiciliat în municipiul Caracal, str. 1 Decembrie 1918, Bl.B10, sc.2, ap.1 
– parcela nr.46, în suprafaţă de 495,42 mp,  din Aleea Brânduşei, nr. 14 – repartizată prin H.C.L. nr. 
60/2009; 

13. Ghidan Adri Stela, domiciliată în municipiul Caracal, str. Bistriţei, nr. 72– parcela nr. 48, în 
suprafaţă de 503,86 mp,  din str. Măceşului, nr.100 – repartizată prin H.C.L. nr. 49/2009; 

14. Caraiman Florin, domiciliat în municipiul Caracal, str. Bistriţei, nr.78–  parcela nr.49, în 
suprafaţă de 503,86 mp,  din str. Măceşului, nr.102 – repartizată prin H.C.L. nr. 49/2009; 

15.Banu Adrian, domiciliat în municipiul Caracal, str. Cooperaţiei, nr.4 – parcela nr.54, în 
suprafaţă de 462 mp,  din Aleea Brânduşei, nr. 5 – repartizată prin H.C.L. nr. 80/2009; 

16. Costache Laurenţiu Cătălin, domiciliat în municipiul Caracal, Str. Carpaţi, Bl. B, Sc.D, Ap.43, 
nr.73– parcela nr.56, în suprafaţă de 462 mp, din Aleea Brânduşei, nr.9 – repartizată prin H.C.L. 
nr.80/2009; 

17. Lupan Florentina Mariana, domiciliată în municipiul Caracal, Aleea Petru Rareş, nr.4, Bl.C1, 
sc.1, ap.1 - parcela nr.59, în suprafaţă de 462 mp,  din Aleea Viorelelor, nr.6 – repartizată prin H.C.L. nr. 
80/2009; 

18. Ciobanu Mihaela, domiciliată în municipiul Caracal, str. Calea Bucureşti, nr.1 – parcela nr.73, 
în suprafaţă de 481 mp, din Aleea Brânduşei, nr.13 – repartizată prin H.C.L. nr. 60/2009; 

19. Bilibou Florina Ramona, domiciliată în municipiul Caracal, str. Cronicar Ion Neculce, nr.37 – 
parcela nr.62, în suprafaţă de 462 mp, din Aleea Viorelelor, nr. 12 – repartizată prin H.C.L. nr. 80/2009; 

20. Ciobanu Marinela Ofelia, domiciliată în municipiul Caracal, str. Dezrobirii, nr. 10,             – 
parcela nr.63/1, în suprafaţă de 502 mp, din Aleea Brânduşei, nr. 16 – repartizată prin H.C.L. nr. 60/2009; 

21. Mataragiu Daniel, domiciliat în municipiul Caracal, str. Ghe. Doja, nr.5,  – parcela nr.74, în 
suprafaţă de 462 mp,  din Aleea Brânduşei, nr.15 – repartizată prin H.C.L. nr.60/2009; 

 



 
 
 
22. Florea Camelia Elena, domiciliată în municipiul Caracal,  str. Calea Bucureşti, nr.17 – parcela 

nr.76, în suprafaţă de 462 mp,  din Aleea Brânduşei, nr.19 – repartizată prin H.C.L. nr.60/2009; 
23. Gavrilă Ionela Claudia, domiciliat în municipiul Caracal, str. Mircea Vodă, nr.92 – parcela nr. 

77, în suprafaţă de 462 mp,  din Aleea Brânduşei, nr.21 – repartizată prin H.C.L. nr. 60/2009; 
24.Zamfir Marin Petrişor , domiciliat în municipiul Caracal, str. Alexandru Odobescu, nr.3         – 

parcela nr.78, în suprafaţă de 462 mp,  din Aleea Viorelelor, nr.22 – repartizată prin H.C.L. nr.12/2010. 
25.Stîrcu Marian domiciliat în municipiul Caracal, str. Poporului nr.32 – parcela nr.7, în suprafaţă 

de 532,31 mp, din str.Tudor Vladimirescu nr.83 – repartizată prin H.C.L. nr.59/2008. 
26. Constantin Gabriela, domiciliată în municipiul Caracal, str. Dezrobirii, nr.24 – parcela nr.80, 

în suprafaţă de 462 mp,  din Aleea Viorelelor , nr.18 – repartizată prin H.C.L. nr.12/2010. 
27. Purecel Petrişor, domiciliat în municipiul Caracal, str.Aleea Dragoş Vodă, Bl.B6, Sc.C, Ap.9 – 

parcela nr.82, în suprafaţă de 462 mp,  din Aleea Viorelelor, nr.14 – repartizată prin H.C.L. nr.80/2009. 
28. Stoican Ludovica, domiciliată în municipiul Caracal, str. Int. V. Alecsandri nr.1,  – parcela 

nr.97, în suprafaţă de 462 mp,  din Aleea Brânduşei, nr.25 – repartizată prin H.C.L. nr.60/2009. 
29. Ilie Marin, domiciliat în municipiul Caracal, str.Cronicar Ion Neculce, nr.15 – parcela nr.98, în 

suprafaţă de 462 mp,  din Aleea Brânduşei, nr.27 – repartizată prin H.C.L. nr.60/2009. 
30. Dragnea Gabriela, domiciliat în municipiul Caracal, str. Int. Vasile Alecsandri, nr.7 – parcela 

nr.99, în suprafaţă de 474,37 mp,  din Aleea Brânduşei, nr.29 – repartizată prin H.C.L. nr.60/2009. 
31. Şerban Emilia Ionela domiciliată în municipiul Caracal, str. Dragoş Vodă, nr.1, Bl.B5d, Sc.1, 

Ap.6 – parcela nr.100, în suprafaţă de 462 mp,  din Aleea Viorelelor, nr.24 – repartizată prin H.C.L. 
nr.12/2010. 

32.Hăloiu Ileana Adriana domiciliată în municipiul Caracal, str. Int. Buzeşti, Bl.A0, Sc.4, Ap.12 – 
parcela nr.101, în suprafaţă de 462 mp,  din Aleea Viorelelor, nr.26 – repartizată prin H.C.L. nr.12/2010. 

33. Lungu Teodor Nicolae domiciliat în municipiul Caracal, str. Tudor Vladimirescu, nr.43, – 
parcela nr.102, în suprafaţă de 462 mp,  din Aleea Viorelelor, nr.28 – repartizată prin H.C.L. nr.12/2010. 

34.Delcea Liviu Ionuţ domiciliat în municipiul Caracal, str. Bicaz,  nr.47 – parcela nr.116, în 
suprafaţă de 474,37 mp,  din Aleea Viorelelor nr.30 – repartizată prin H.C.L. nr.12/2010. 

35. Glişcă Florin Cornel domiciliat în municipiul Caracal, str. Ion Creangă, nr.6 – parcela nr.118, 
în suprafaţă de 478,50 mp,  din Aleea Brânduşei, nr.31 – repartizată prin H.C.L. nr.60/2009. 

36. Cocorăscu Adrian domiciliat în municipiul Caracal, str.G-ral Ghe. Magheru, Bl.B5A, Sc.3, 
Ap.15 – parcela nr.119, în suprafaţă de 478,50 mp,  din Aleeea Brânduşei, nr.33 – repartizată prin H.C.L. 
nr.60/2009. 

37. Despa Marian Codruţ domiciliat în municipiul Caracal, str. Aleea Virgil Carianopol nr.10, 
Bl.F1, Sc.3, Ap.12 – parcela nr.137, în suprafaţă de 478,50 mp,  din Aleea Brânduşei, nr.37 – repartizată 
prin H.C.L. nr.60/2009. 

38.Miriţă Ionela Florentina domiciliată în municipiul Caracal,  Calea Bucureşti, nr.1 – parcela 
nr.138, în suprafaţă de 478,50 mp,  din Aleea Brânduşei, nr.39 – repartizată prin H.C.L. nr.60/2009. 

39.Grigoroiu Nicolae Aurelian domiciliat în municipiul Caracal, str. Mircea Vodă nr.113 – parcela 
nr.30, în suprafaţă de 420 mp,  din str. Măceşului, nr.94 – repartizată prin H.C.L. nr.40/2010. 

40.Vasile Marian domiciliat în municipiul Caracal, Calea Bucureşti, Bl.34, Sc.1, Ap.2 – parcela 
nr.12, în suprafaţă de 610,98 mp, din str. Salcâmului nr.28 – repartizată prin H.C.L. nr.49/2009. 

41. Colac Paul Costinel domiciliat în municipiul Caracal, str. Ion Creangă nr.1 – parcela nr.7,  în 
suprafaţă de 532,31 mp, din str.Tudor Vladimirescu nr.83 – repartizată prin H.C.L. nr.40/2010. 

42. Ispas Cătălin, domiciliat în municipiul Caracal, str. Cronicar Ion Neculce, nr.28, – parcela 
nr.79, în suprafaţă de 462 mp,  din  Aleea Viorelelor, nr.20 – repartizată prin H.C.L. nr.12/2010. 

 
 
 
 


