
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  OLT 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

PIAŢA VICTORIEI, Nr.10, 
235200 CARACAL  OLT  ROMANIA 

Tel.: (0249)511386/511384, Fax: (0249)517516 / 517518 
e-mail: office@primariacaracal.ro 

 
 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 

REFERITOR LA: Transmiterea unei suprafeţe de 1,00  ha de teren aparţinând domeniul public 
al  municipiului Caracal  din administrarea Consiliului Local al  municipiului Caracal,  Judeţul Olt, în 
administrarea Consiliului  Judeţean Olt pentru construirea obiectivului - Staţie de Transfer deşeuri, 
aferent proiectului „Sistem integrat de management al  deşeurilor în judeţul Olt”. 

 
EXPUNERE DE MOTIVE:  

 Crearea condiţiilor tehnico-materiale pentru ecologizarea activităţii de depozitare a deşeurilor 
menajere prin construirea unei staţii de transfer a deşeurilor. 

 
AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate nr. 8430/30.07.2009 întocmit de Direcţia tehnică din cadrul Primăriei 

municipiului Caracal; 
   - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Legea nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi  publice, modificată şi completată 
prin OUG nr.13/2008; 
  - Hotărârea Guvernului nr.246/2006, pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea 
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
   - Ghidul Solicitantului Axa Prioritară 2-POS Mediu „Dezvoltarea sistemelor de management 
integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”; 
   - HCL nr. 66/31.10.2008, referitoare la aprobarea modernizării sistemului de colectare şi transfer a 
deşeurilor la nivelul municipiului Caracal, obiectiv parte integrantă din proiectul „Managementul integrat 
al deşeurilor în judeţul Olt” şi punerea la dispoziţie a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului 
public pentru buna desfăşurare a acestui proiect; 
          - adresa nr. HJ/123052/310 a firmei de consultanţă C&L Consulting und Enginnering GmbH; 
   - avizul comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială, cereri, sesizări a 
Consiliului local; 
    În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 – Se aprobă transmiterea unei suprafeţe de 1,00 ha de teren aparţinând domeniului 
public al municipiului Caracal, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal, Judeţul Olt, în 
administrarea Consiliului Judeţean Olt, pentru construirea obiectivului Staţie de Transfer deşeuri aferent 
proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor in judeţul Olt”. 

 Art.2 – Terenul transmis potrivit art.1 nu face obiectul unor cereri de retrocedare în condiţiile 
legislaţiei în vigoare şi nici obiectul vreunui litigiu cu privire la stabilirea sau  delimitarea proprietăţii. 
  Art.3 - Predarea – preluarea terenului transmis potrivit art.1 se face pe bază de protocol 
încheiat între părţile interesate. 
 
 
 



 
 
 
  Art. 4 – Se împuterniceşte primarul municipiului Caracal – domnul Gheorghe Anghel cu 
semnarea protocolului încheiat între Consiliul local al municipiului Caracal şi  Consiliul Judeţean Olt, cu 
ocazia dării în administrare a suprafeţei de teren prevăzută la art. 1. 
  Art. 5 – Primarul municipiului Caracal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
    Art. 6. - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului 
Caracal, direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal şi Compartimentului Unitatea de 
Implementare a Proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt. 
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