
 
 
 
 
 
 
 

 
HOTĂRÂRE 

 
cu privire la Instituirea regimului de arie natural ă protejat ă a   unor elemente 

ale cadrului natural ale Comunei C ĂLUI 
 

                                                                          
Având în vedere: 

- Expunere de motive nr. 6027/20.07.2009  cu privire la Proiectul de hotărâre 
nr.  6028/20.07.2009; 

- Adresa Consiliului Local al Comunei Călui nr. 2847/15.07.2009, înregistrată 
la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 5864/15.07.2009; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Călui nr.34 /09.07.2009 referitoare  
la protejarea unor elemente ale cadrului natural– fântâni-izvoare-cismea; 

- Raportul  Arhitectului �ef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt  nr. 6029/20.07.2009; 

- Raportul Comisiei pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură nr. 6048/21.07.2009; 

- Raportul Comisiei pentru administrare publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 
6051/21.07.2009; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, modificată şi completată prin OUG nr. 154/2008; 

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, Ghidul solicitantului - 
Măsura nr. 322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor – îmbunătăţirea serviciilor 
de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 
moştenirii rurale”. 

 
În temeiul art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3)  lit. d), alin. (5) pct. 9) şi art. 97 alin. (1) 

din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE 
 
 
 
 



 
 
Art. 1.   Se constată existenţa ca elemente ale cadrului natural cu regim de arie 

naturală protejată , zonele: fântâni-izvoare-cişmea-„Cornet ( st-0,30 ha) şi 
Heleşteu Călui (st- 0,85 ha) din Comuna Călui, conform Hotărârii Consiliului Local 
al Comunei Călui nr. 34/09.07.2009. 
     Art. 2  (1)   Se propune înscrierea elementelor cadrului natural , respectiv 
zonele: fântâni-izvoare-cişmea-„Cornet ( st-0,30 ha) şi Heleşteu Călui (st- 0,85 ha) 
din Comuna Călui, , prevăzute la art. 1 în listele ariilor naturale protejate întocmite 
la nivel naţional . 
                 (2) Consiliul Local al comunei Călui asigură documentaţia ştiinţifică 
necesară în vederea înscrierii în listele întocmite la nivel naţional a elementelor 
cadrului natural prevăzute la art. 1  şi face demersurile necesare în acest sens. 

Art. 3.   Prezenta Hotărâre se comunică Consiliului local al comunei  Călui, 
judeţul Olt, în vederea aducerii la îndeplinire , Arhitectului �ef, Direcţiei Tehnice şi 
Investiţii, Serviciul Administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi Protecţia Mediului, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
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