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HOTĂRÂRE NR.16 DIN 31.07.2012 

 
 REFERITOR LA: Atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat 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 
pentru construcţia de locuinţe proprietate personală. 
 Aceste parcele au suprafeţe mai mari de 300 mp întrucât 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 redevenţei stabilită de Consiliul Local al municipiului Caracal. 
 Având în vedere: 
       - Raportul de specialitate nr.8704/20.07.2012 al Comisiei de aplicare a Legii 
nr.15/2003 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 nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, completată şi modificată; 
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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,  conform anexei nr.1, parte integrantă din 
prezenta hotărâre, cuprinzând un număr de 47 poziţii. 



 
 
  

 Art. 2.Terenurile menţionate la art.1 sunt situate în municipiul Caracal, zona 
Măceşului (str. Lalelelor, Aleea Brânduşei, Aleea Breslei, Aleea Bujorului, Aleea 
Viorelelor) şi zona Tudor Vladimirescu (str. Tudor Vladimirescu si str. Salcâmului), 
amplasamentul acestora fiind evidenţiat în anexele nr.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 - Prezenta hotărâre se comunică  Instituţiei Prefectului Judeţul Olt, Primarului 
Municipiului Caracal şi Comisiei 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

      Anexa nr.1 la HCL nr.16/31.07.2012 
 

 
            Lista privind 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 
 

1. Păun Florea –  domiciliat în Caracal, str. Negru Vodă, nr. 15A – parcela nr. 23 din Aleea 
Brânduşei nr.10 în suprafaţă de 432 mp – 23/1- 300 mp şi 23/2 – 132 mp; 

2.Andrei Gelu – domiciliat în Caracal, str. Bistriţei, nr.74 – parcela nr.42 din str. Măceşului nr.80F 
în suprafaţă de 523 mp – 42/1- 300 mp şi 42/2- 223 mp; 

3.Marin Mircea-Daniel – domiciliat în Caracal str. Poporului nr.13 – parcela nr.67 din Aleea 
Bujorului  nr.19 în suprafaţă de  505,40 mp – 67/1 – 300mp şi 67/2 – 205,40 mp; 

4. Ungureanu Ilie-Marius – domiciliat în Caracal, Aleea Virgil Carianopol nr.12 Bl. E1, sc.1, ap.79 
– parcela nr.10 din Aleea Breslei nr.11 în suprafaţă de 408 mp – 10/1 – 300mp şi 10/2 – 108 mp; 

5. Simion Liliana Jeni – domiciliată în Caracal, str. Dezrobirii nr.5  – parcela nr.64 din Aleea 
Bujorului nr.15 în suprafaţă de 502 mp – 64/1- 300 mp şi 64/2 – 202 mp; 

6. Dincă Lucian – domiciliat în Caracal, Intr. Muzeului nr.13, bl.12, sc.3, ap.6 – parcela nr.51 din 
Aleea Viorelelor nr. 2 în suprafaţă de 462 mp – 51/1 – 300mp şi 51/2 – 162 mp; 

7.Marin Gheorghiţă – domiciliat în Caracal, str. Carpaţi nr.96 – parcela nr.82 din Aleea Viorelelor  
nr.14 în suprafaţă de 462 mp – 82/1 – 300 mp şi 82/2 – 162 mp; 

8.Ştefan Florică-Marius – domiciliat în Caracal, Intr. Libertăţii nr.2, bl.B, sc.2, et.3, ap.14 – parcela 
nr.56 din Aleea Brânduşei nr.9 în suprafaţă de 462 mp – 56/1 – 300mp şi 56/2 – 162mp; 

9. Stancu Ion – domiciliat în Caracal, Calea Bucureşti nr.43, bl. E14, sc.1, et.3, ap.15 – parcela nr.6 
din Aleea Breslei nr.3 în suprafaţă de 408 mp – 6/1 – 300 mp şi 6/2 – 108 mp; 

10.Buşu Daniel-Iulian – domiciliat în Caracal, Aleea Virgil Carianopol, bl.E1, sc.1, ap.82 – parcela  
nr.40 din str. Măceşului nr.80D în suprafaţă de 523 mp – 40/1 – 300mp şi 40/2 – 223 mp; 

11.Măceşanu Ionel-Florin – domiciliat în Caracal, str. Craiovei nr.131 – parcela  nr.45 din Aleea 
Bujorului nr.13 în suprafaţă de 495,42 – 45/1 – 300 mp şi 195,42 mp; 

12.Busuioc Marinel – domiciliat în Caracal str. Carpaţi nr.73, Bl.A, sc.1, ap.5 – parcela nr.12 din  
Aleea Bujorului nr.8 în suprafaţă de 406 mp – 12/1- 300 mp şi 12/2- 106 mp; 

13. Matei Virginia – domiciliată în Caracal str. Carpaţi nr.2 – parcela nr.63/1 din Aleea Brânduşei 
nr.16 în suprafaţă de 502 mp – 63/1/1- 300 mp şi 63/1/2 – 202 mp; 

14.Zamfir Mişu – domiciliat în Caracal str.Dr. Viilor nr.37 – parcela nr.138 din Aleea Brânduşei 
nr.39 în suprafaţă de 478,50 mp – 138/1 – 300 mp şi 138/2 – 178,50 mp; 

15. Gheorghiu Simona-Alina domiciliată în Caracal str. Mircea Vodă nr.80 – parcela nr.38 din str. 
Măceşului nr.80B în suprafaţă de 523 mp – 38/1 – 300 mp şi 38/2 – 223 mp; 

16. Scarlat Lenuţa  domiciliată în Caracal str.Viilor nr.45 – parcela nr.62 din Aleea Viorelelor nr.12 
în suprafaţă de 462 mp – 62/1- 300 mp şi 62/2 – 162 mp; 

17. Nicolae Ionuţ-Renato domiciliat în Caracal, Intr.Cronicar Ion Neculce nr. 28 – parcela nr.58 din 
Aleea Viorelelor nr.4 în suprafaţă de 462 mp – 58/1 – 300 mp şi 58/2 – 162 mp; 

18.Ocnaru Gheorghe-Liviu domiciliat în Caracal str. Petru Rareş nr.50 – parcela nr.48 din str. 
Măceşului nr.100 în suprafaţă de 503,86 mp – 48/1 – 300 mp şi 48/2 – 203,86 mp; 

19. Tudor Elena domiciliată în Caracal, Aleea Carpaţi nr.12  – parcela nr.59 din Aleea Viorelelor 
nr.6 în suprafaţă de 462 mp – 59/1 – 300 mp şi 59/2 – 162 mp; 

20.Andrei Geanina-Simona domiciliată în Caracal str. Petru Rareş nr.50  - parcela  nr.49 din str. 
Măceşului nr.102 în suprafaţă de 503,86 mp – 49/1 – 300 mp şi 49/2 – 203,86 mp; 

21.Mandache Claudiu-Marian domiciliat în Caracal str.Mieilor nr.10 – parcela nr. 41 din str. 
Măceşului nr.80E în suprafaţă de 523 mp – 41/1 – 300 mp şi 41/2 – 223 mp; 

22.Vieru Dorina domiciliată în Caracal str. Petre Puican  nr.50 – parcela nr.66 din Aleea Bujorului 
nr.17 în suprafaţă de 505,40 mp – 66/1 – 300 mp şi 66/2 – 205,40mp; 

 
 
 



 
 
 
23.Borea Liviu-Cosmin domiciliat în Caracal str. T. Vladimirescu  nr.32 – parcela nr.7 din str. 

Tudor Vladimirescu nr.83 în suprafaţă de 532,31 mp – 7/1 – 300 mp şi 7/2 – 232,31mp; 
24.Tabacu Florin Ionuţ domiciliat în Caracal, Aleea Creşei nr.4, bl.G2, sc.1, et.4, ap.88 – parcela 

nr.5 din str. T. Vladimirescu nr.79 în suprafaţă de559,42 mp – 5/1 – 300 mp şi 5/2 – 259,42 mp; 
25.Delcea Alexandra Nicoleta domiciliată în Caracal, str. Măceşului, nr.98 – parcela nr.27 din Aleea 

Brânduşei, nr.2 în suprafaţă de 432 mp – 27/1 – 300 mp şi 27/2 – 132 mp; 
26.Gorun Eliza Ortensia domiciliată în Caracal, str. Părului, nr.3, Bl. G1, sc.2, ap.15 – parcela nr.36 

din str. Măceşului, nr.80 în suprafaţă de 525 mp – 36/1 – 300 mp şi 36/2 – 225 mp; 
27.Cazan Cătălina Izabela domiciliată în Caracal, str. Bistriţei, nr.13 – parcela nr.37 din str. 

Măceşului, nr.80A în suprafaţă de 523 mp – 37/1 – 300 mp şi 37/2 – 223 mp; 
28.Iancu Liviu Marian domiciliat în Caracal, str. Int. Buzeşti, nr.5, Bl. A2, sc.2, ap.10 – parcela 

nr.79 din Aleea Viorelelor, nr.20 în suprafaţă de 462 mp –79/1 – 300 mp şi 79/2 – 162 mp; 
29. Gavrilă Daniela Claudia domiciliată în Caracal, str. Gheorghe Doja, nr.154 – parcela nr.9 din 

Aleea Breslei, nr.9 în suprafaţă de 408 mp – 9/1 – 300 mp şi 9/2 – 108 mp; 
30. Bucur Valeria Lenuţa domiciliată în Caracal, str. Vasile Alecsandri, nr.92 – parcela nr.73 din 

Aleea Brânduşei, nr.13 în suprafaţă de 462 mp – 73/1 – 300 mp şi 73/2 – 162 mp; 
31.Vârjoghe Teodora Daniela domiciliată în Caracal, str. Decebal, nr.61 – parcela nr.54 din Aleea 

Brânduşei, nr.5 în suprafaţă de 462 mp – 54/1 – 300 mp şi 54/2 – 162 mp; 
32.Dincă Ionela Niculina domiciliată în Caracal, str. Int. Muzeului, nr.13 Bl.12, sc.3, ap.6 – parcela 

nr.74 din Aleea Brânduşei, nr.15 în suprafaţă de 462 mp – 74/1 – 300 mp şi 74/2 – 162 mp; 
33. Ion Florin domiciliat în Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr.92 – parcela nr.118 din Aleea 

Brânduşei, nr.31 în suprafaţă de 478,50 mp – 118/1 – 300 mp şi 118/2 – 178,50 mp; 
34.Băltăreţu Angelica domiciliată în Caracal, Aleea Plopilor, nr.1, Bl. A5, sc.1, ap.11 – parcela 

nr.80 din Aleea Viorelelor, nr.18 în suprafaţă de 462 mp – 80/1 – 300 mp şi 80/2 – 162 mp; 
35.Grigore Mircea Ilie domiciliat în Caracal, str. Carpaţi, nr.73, Bl.A, sc.2, ap.11– parcela nr.68 din 

Aleea Bujorului, nr.21 în suprafaţă de 508,72 mp – 68/1 – 300 mp şi 68/2 – 208,72 mp; 
36. Copcea Ionuţ domiciliat în Caracal, str.Dr. Marinescu, nr.13 – parcela nr.69 din Aleea 

Brânduşei, nr.22 în suprafaţă de 508,72 mp – 69/1 – 300 mp şi 69/2 – 208,72 mp; 
37.Călin Gheorghiţa domiciliată în Caracal, str. Dragoş Vodă, nr.10A, bl.D1, sc.1, ap.18 – parcela 

nr.85 din Aleea Bujorului, nr.23 în suprafaţă de 515,37 mp – 85/1 – 300 mp şi 85/2 – 215,37 mp; 
38.Radu Maria domiciliată în Caracal, str.1 Decembrie 1918, nr.92 – parcela nr.137 din Aleea 

Brânduşei, nr.37 în suprafaţă de 478,50 mp – 137/1 – 300 mp şi 137/2 – 178,50 mp; 
39.Sandu Laurenţiu Marian domiciliat în Caracal, str. Ion Vodă cel Cumplit, nr.6A – parcela nr.6 

din str. Tudor Vladimirescu, nr.81 în suprafaţă de 543,93 mp – 6/1 – 300 mp şi 6/2 – 243,93 mp; 
40.Glogoveanu Marian domiciliat în Caracal, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr.30 – parcela nr.84 

din Aleea Brânduşei, nr.24 în suprafaţă de 515,37 mp – 84/1 – 300 mp şi 84/2 – 215,37 mp; 
41.Sultana Ionela domiciliată în Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr.92 – parcela nr.99 din Aleea 

Brânduşei, nr.29 în suprafaţă de 474,37 mp – 99/1 – 300 mp şi 99/2 – 174,37 mp; 
42.Căldăraru Mihai Cosmin domiciliat în Caracal, str. Int. Buzeşti, nr.10, bl.B2, sc.1, et.3, ap.15  – 

parcela nr.76 din Aleea Brânduşei, nr.19 în suprafaţă de 462 mp – 76/1 – 300 mp şi 76/2 – 162 mp; 
43. Cătun Ion domiciliat în Caracal, str. Mărăşti, nr.76 – parcela nr.34 din str. Lalelelor, nr.1 în 

suprafaţă de 481 mp – 34/1 – 300 mp şi 34/2 – 181 mp; 
44. Zamfir Gheorghe domiciliat în Caracal, str. Viilor, nr.8 –parcela nr.119 din Aleea Brânduşei, 

nr.33 în suprafaţă de 478,50 mp – 119/1 – 300 mp şi 119/2 – 178,50 mp; 
45. Gavrilă Alexandru Constantin domiciliat în Caracal, str.Mircea Vodă nr.92 – parcela nr.1 din str. 

Măceşului nr.82 în suprafaţă de 504 mp – 1/1 – 300 mp şi 1/2 – 204 mp  
46. Zamfir Marin Petrişor domiciliat în Caracal, str. Alexandru Odobescu nr.3 – parcela nr.12 din 

str. Salcâmului nr.28 în suprafaţă de 610,98 mp – 12/1-300mp şi 12/2 – 310,98 mp 
47. Lungu Mariana domiciliat în Caracal, str. Tudor Vladimirescu nr.43 – parcela nr.18 din str. 

Salcâmului nr.16 în suprafaţă de 560,75 mp – 18/1-300mp şi 18/2 – 260,75 mp 
 

 
 
 
 


