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HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Plantarea de puieţi în municipiul Caracal, în primăvara anului 2009.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Pentru îmbunătăţirea calităţii mediului se impune realizarea şi reabilitarea spaţiilor verzi din
municipiul Caracal prin plantarea de puieţi pe terenurile ce aparţin domeniului public al Consiliului local
al municipiului Caracal ( Parcul „Constantin Poroineanu”, scuare şi aliniamente plantate ş.a).
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul nr.3210/20.03.2009 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei municipiului Caracal;
-Contractul de sponsorizare nr.162/10.03.2009;
-Contractul de parteneriat nr.2137/20.03.2009 încheiat între SC ECOSISTEM PROD SRL Caracal
şi Colegiul Tehnic „Matei Basarab”;
- Legea 137/1995 republicată privind protecţia mediului
- Prevederile art. 36 pct.2 lit.”c” şi pct.7 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul comisiei pentru activităţi de amenajarea teritoriului, urbanism, agricultura, protecţia
mediului si turism a Consiliului Local Caracal;
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 ca Primăria municipiului Caracal, prin compartimentul de specialitate să
identifice terenurile aparţinând domeniului public care se pretează pentru plantarea de puieţi.
ART. 2 - Pentru terenurile identificate se va stabili necesarul de puieţi ce trebuiesc plantaţi.
Densitatea plantării pomilor va fi stabilită de către specialişti în acest domeniu din cadrul SC
ECOSISTEM PROD SRL şi din cadrul sectorului „Spaţii Verzi” din cadrul SC IGO SA Caracal.
ART. 3.- Acţiunea privind plantarea puieţilor pe terenurile identificate conform art.1 va fi
organizată de către beneficiarul contractului de sponsorizare, Colegiul Tehnic „Matei Basarab”, specialişti
din cadrul SC ECOSISTEM PROD SRL şi specialişti ai sectorului „Spaţii Verzi” din cadrul SC IGO SA
Caracal.
După plantare sarcina de întreţinere a puieţilor revine compartimentului „Spaţii Verzi” din cadrul
SC IGO SA Caracal.
ART. 4 Consilierii locali şi mass media vor mediatiza şi sprijini acţiunea întreprinsă.
ART. 5 – Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART.6. - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal şi
Direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal.
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