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H O T Ă R Â R E

REFERITOR LA:  aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Caracal şi Judeţul
Olt, precum şi celelalte unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Olt,  având ca  obiect realizarea
proiectului de interes comun “Sistem integrat  de management al deşeurilor solide în judeţul Olt”

.
EXPUNERE DE MOTIVE:

Pentru a îndeplini toate cerinţele solicitate pentru eligibilitatea proiectului “Sistem integrat de
management al deşeurilor solide în judeţul Olt” care va fi finanţat prin Programul Operaţional
Sectorial de Mediu (POS Mediu) din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi în
conformitate cu POS Mediu, Consiliul Judeţean Olt împreună cu Consiliile Locale asociate vor
încheia un Contract de Asociere în vederea realizării proiectului şi gestiunii serviciilor de colectare,
transport, prelucrare şi depozitare a deşeurilor municipale.

AVÂND ÎN VEDERE
- Raportul de specialitate  nr. 8903/11.08.2009 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei

municipiului Caracal;
- Prevederile art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozi-

tarea deşeurilor, completată prin Hotărârea Guvernului nr. 210/2007;
- Prevederile art.35 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare;
-  Prevederile art. 49, pct.A lit.d) şi pct. B lit. a-f din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.

78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.426/2001, cu
modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice,
 modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 13/2008;

- Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 11 alin.(1), art. 12 alin. (1), art.14, art. 91 alin. (1) lit. b), d) şi e), alin. (3) lit.
d), alin. (5) lit. a) pct.13 şi alin. (6) lit. c) din Legea nr. 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 a Consiliului local Caracal;

- Avizul Comisiei pentru de amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură, protecţia
mediului şi turism a Consiliului local Caracal;

-În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,republicată
cu modificarile şi completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART. 1 – Se aprobă Contractul de asociere dintre Municipiul  Caracal şi Judeţul Olt precum
şi celelalte unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Olt, având ca  obiect realizarea proiectului
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de interes comun “Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Olt”, prevăzut în
anexa care face parte din prezenta hotărâre.

ART.2– Se împuterniceşte domnul Primar al municipiului Caracal GHEORGHE ANGHEL,
cetăţean român, născut la data de 27.02.1947 în comuna Costeşti, judeţul Vâlcea, domiciliat în
municipiul  Caracal, str. Piaţa Victoriei nr. 13, bloc 32, scara 1, apartament nr.7, judeţul Olt,
posesor C.I. seria OT nr.062585 eliberat de Poliţia Caracal la data de 31.07.2000, să semneze
contractul de asociere.

ART.3 - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Consiliului Judeţean Olt,
Primarului municipiului Caracal şi direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU LEGALITATE

 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  ILIN RADU MIHAIL  IONUŢ CRISTIAN GÂLEA
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