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HOTĂRÂRE

REFERITOR LA: Aprobarea Master Planului privind gestionarea
deşeurilor 2007-2037- Judeţul Olt

EXPUNERE DE MOTIVE:
Pentru respectarea obligaţiilor asumate de România prin Tratatul de Aderare referitoare la
gestionarea deşeurilor municipale trebuie identificat un program de măsuri prioritare necesar transpunerii
în practică a acestor obligaţii.
Acest program identificat prin Master Plan privind Gestionarea Deşeurilor pentru judeţul Olt a
fost realizat ca parte a măsurii ISPA nr. 2005/RO/16//P/PA/001-04. Întocmirea acestui Master Plan
reprezintă o parte a unui obiectiv mai mare al măsurii ISPA, care include: pregătirea de proiecte pentru 5
judeţe (Olt este unul din ele) care poate fi propus UE pentru co-finanţare, supervizarea procesului de
achiziţie publica, asigurarea de pregătire in timpul activităţii a personalului aparţinând beneficiarilor finali
privind pregătirea proiectului, şi sprijinirea in organizarea UlP-urilor.
Master Planul acoperă perioada 2007 - 2037 şi asigură elementele pentru stabilirea şi selectarea
investiţiilor prioritare, proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Olt” fiind parte
integrantă din acesta, atingând una din ţintele stabilite de legislaţia românească ca urmare a transpunerii
legislaţiei U.E. privind deşeurile.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Prevederile H.G.nr. 246/2006, pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării
serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 246/2005;
- Prevederile art.36, alin. (6), lit.a), pct.9 şi pct.14, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.3, alin. (1), art. 8 alin (2), lit. a) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de
utilităţi publice, , modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 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 Master Planul privind gestionarea deşeurilor 2007-2037- Judeţul Olt, a
cărui prezentare succintă este înscrisă în anexa care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2 - Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal se împuternicesc cu ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. - Hotărârea va fi comunicată Unităţii de Implementare a Proiectelor din cadrul Consiliului
Judeţean Olt, Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal şi direcţiilor din cadrul
Primăriei municipiului Caracal.
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