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H O T Ă R Â R E 

 
   REFERITOR LA: Aplicarea de către Consiliul local al municipiului Caracal a  
                                Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului  prin  
                                realizarea proiectului <<Îmbunătăţirea calităţii mediului  prin  
                                reabilitarea spaţiului verde din Parcul  „Constantin Poroineanu”>> 
 
EXPUNERE DE MOTIVE:  
Îmbunătăţirea factorilor de mediu si a calitătii vieţii in municipiul Caracal  prin implementarea  

programului naţional de naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului. 
 
AVÂND ÎN VEDERE  
- Procedura de implementare a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 

realizarea de spaţii verzi în localităţi; 
- Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnică din cadrul Primăriei municipiului  

Caracal; 
-  O.U.G. nr. 59/2007 privind instituirea Programului national de  imbunatatire a calitatii mediului 

prin realizarea  de spatii verzi in localitati ; 
- Legea nr. 343/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2007 privind 

instituirea Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea  de spatii verzi in 
localitati ; 

- HG nr. 70/2008, privind alocarea pe anul 2008 a fondurilor pentru realizarea  
Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi; 
 - Ordinul nr. 1166/2007, pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului national de 
 imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea  de spatii verzi in localitati ; 

- Indicatorii tehnico-economi pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului; 
- Avizul comisiei economice a Consiliului local al municipiului Caracal; 
- Avizul comisiei urbanistice a Consiliului local al municipiului Caracal; 

În temeiul art. 45 (1)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
ART.1 – Se aprobă aplicarea de către Consiliul local al municipiului Caracal a  Programului 

naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului  prin   realizarea proiectului <<Îmbunătăţirea calităţii 
mediului  prin   reabilitarea spaţiului verde din Parcul  „Constantin Poroineanu”>>, conform Studiului de 
fezabilitate  întocmit de Finacco Consulting SRL Bucureşti şi contractarea finanţării. 

ART.2 – Suprafaţa de teren pusă la dispoziţie pentru implementarea proiectului este de 25,5 ha, 
conform planului de situaţie, anexa nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre, având următoarele 
vecinătăţi: 

- Nord – proprietăţi particulare şi domeniu public al municipiului Caracal; 
- Sud – proprietăţi particulare, domeniu public şi SC PARC SA; 
- Vest – domeniu public al municipiului Caracal; 
- Est – domeniu public al municipiului Caracal; 
ART. 3  - Se împuterniceşte domnul Gheorghe Anghel – primarul municipiului Caracal  

drept reprezentant al Consiliului local al municipiului Caracal în relaţia cu Administraţia Fondului pentru 
Mediu, responsabil de proiect şi împuternicit pentru semnarea contractului. 



ART.4 – Aprobă Studiul de fezabilitate al proiectului de la art. 1 şi indicatorii tehnico-economici 
din cadrul proiectului conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre, care constituie secret 
de serviciu. 
   ART.5 – Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal se împuternicesc cu ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 
          ART.6 – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,  persoanelor fizice şi juridice 
interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                          
                 

         LUŢĂ ŞTEFAN 
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