
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt 
nr.133/2009, cu privire la aprobarea transmiterii u nor suprafe ţe de teren  

apar ţinând domeniului public al municipiului Caracal şi al ora şelor Corabia, Bal ş 
şi Scornice şti şi aflate în administrarea Consiliilor locale ale mu nicipiului 

Caracal şi ale ora şelor Corabia, Bal ş şi Scornice şti, în administrarea Consiliului 
Jude ţean Olt  

 
Având în vedere: 

 
- Expunerea de motive  nr. 9558/ 19.11.2010  cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr. 9559/ 19.11.2010; 
- Adresa nr. 1943/ DB/ 07.07.2010 a Organismului Intermediar POS Mediu 

Craiova înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 5379/08.07.2010; 
- Raportul  Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor nr. 

9560/19.11.2010; 
- Raportul  Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice 
şi de arhitectură nr. 9672/ 23.11.2010; 

- Raportul  Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de 
agrement nr. 9679/ 23.11.2010; 

- Raportul  Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi 
comerţ nr. 9699/23.11.2010; 

- Raportul Comisiei pentru studii economico- sociale, buget- finanţe integrare 
europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr. 9709/ 
23.11.2010; 

- Raportul  Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 9732/ 23.11.2010     

- Hotărârea Consiliului local al municipiului Carac al nr. 48/ 31.07.2009 
referitoare la transmiterea unei suprafeţe de 1,00 ha teren aparţinând domeniului 
public al municipiului Caracal, judeţul Olt  şi 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”   



- Hotărârea  Consiliului local al ora şului Corabia  nr. 78/ 10.08. 2010 
referitoare la completarea Hotărârii nr. 65/27.07.2009;  

- Hotărârea Consiliului local al ora şului Bal ş nr. 54/ 29.07.2010 referitoare la 
completarea Hotărârii Consiliului local Balş  nr. 63/30.10.2008 privind proiectul 
„Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Olt  şi transmiterea unei suprafeţe 
de teren aparţinând domeniului public al oraşului Balş şi aflată în administrarea 
Consiliului local al oraşului Balş, în administrarea Consiliului Judeţean Olt: 

- Hotărârea Consiliului local al ora şului Scornice şti  nr. 29/ 23.07.2010 
referitoare la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Scorniceşti nr. 
55/ 09.07.2009 referitoare la transmiterea unei suprafeţe de 1,00 ha de teren din 
domeniul public al oraşului Scorniceşti , judeţul Olt  şi din administrarea Consiliului 
local al oraşului Scorniceşti , judeţul Olt în administrarea Consiliului Judeţean Olt; 

- 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,  cu 
modificările şi completările ulterioare 

- 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”.  
 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) ; c) art.97 alin.(1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adopt ă prezenta HOT ĂRÂRE 

 
Art. I.  Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 133/ 24.09.2009 privind aprobarea 

transmiterii unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al municipiului 
Caracal şi al oraşelor Corabia, Balş şi Scorniceşti, şi aflate în administrarea Consiliilor 
locale ale municipiului Caracal şi ale oraşelor Corabia, Balş şi Scorniceşti, în 
administrarea Consiliului Judeţean Olt, modifică şi se completează după cum urmează: 

1. Art.1. se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„ Art.1. „Se aprobă transmiterea   unei suprafeţe de 1,00   ha  de teren din domeniul 

public al municipiului Caracal şi din administrarea Consiliului local al municipiului 
Caracal, judeţul Olt,  în administrarea Consiliului Judeţean Olt, pentru construirea 
obiectivului Staţie de transfer deşeuri Caracal, având datele de identificare prevăzute 
în Anexa 1, pentru implementarea Proiectului „ Sistem integrat  de Management  al 
Deşeurilor în Judeţul Olt” , din cadrul Programului  Operaţional Sectorial de Mediu 
(POS Mediu) ”. 

2. După anexa nr.1. se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1a, având conţinutul 
prevăzut în anexa nr. 1a la prezenta hotărâre. 

3. Art.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art.2.  Se aprobă transmiterea   unei suprafeţe de 0,60   ha  de teren din domeniul 

public al oraşului Corabia şi din administrarea Consiliului local al oraşului Corabia, 
judeţul Olt, în administrarea Consiliului Judeţean Olt, pentru construirea obiectivului 
Staţie de transfer deşeuri Corabia având datele de identificare prevăzute în Anexa 2, 



pentru implementarea Proiectului „ Sistem integrat  de Management  al Deşeurilor în 
Judeţul Olt” , din cadrul Programului  Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) ”. 

4. După anexa nr.2. se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2a, având conţinutul 
prevăzut în anexa nr. 2a la prezenta hotărâre. 

5. Art. 3. se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„ Art.3.  Se aprobă transmiterea   unei suprafeţe de 0, 60  ha  de teren din domeniul 

public al oraşului Balş şi din administrarea Consiliului local al oraşului Balş, judeţul Olt,  
în administrarea Consiliului Judeţean Olt, pentru construirea obiectivului Staţie de 
transfer deşeuri Balş, având datele de identificare prevăzute în Anexa 3 , pentru 
implementarea Proiectului  „Sistem integrat  de Management  al Deşeurilor în Judeţul 
Olt” , din cadrul Programului  Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) ”. 

6. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3a, având conţinutul 
prevăzut în anexa nr. 3a la prezenta hotărâre. 

7. Art. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„ Art.4.  Se aprobă transmiterea unei suprafeţe de 9.983 ha  de teren din domeniul 

public al oraşului Scorniceşti şi din administrarea Consiliului local al oraşului 
Scorniceşti, judeţul Olt,  în administrarea Consiliului Judeţean Olt, pentru construirea 
obiectivului Staţie de transfer deşeuri Scorniceşti, având datele de identificare 
prevăzute în Anexa 4, pentru implementarea Proiectului „ Sistem integrat  de 
Management  al Deşeurilor în Judeţul Olt”, din cadrul Programului  Operaţional 
Sectorial de Mediu (POS Mediu)”.  

8. După anexa nr.4. se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4a, având conţinutul 
prevăzut în anexa nr. 4a la prezenta hotărâre. 

 
Art.II   Anexele   1a - 4a  fac parte integrantă din   prezenta hotărâre. 
 
Art.III  Prezenta hotărâre se comunică Arhitectului Şef al Judeţului, Serviciului 

Administrarea Patrimoniului , ULM şi Transport Judeţean, Serviciului Unitatea de 
Implementare a Proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt, pentru aducere la îndeplinire,  Consiliilor locale ale municipiului Caracal şi ale 
oraşelor Corabia, Balş şi Scorniceşti, Preşedintelui Consiliului judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului- Judeţul Olt. 

 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 

      Contrasemnează 
                                                                                                    Secretarul Judeţului                                                                     

                                                                                                    Marin DOBRE 
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Anexa nr.1a la Hotararea nr.173/25.11.2010 
 
 
 

Datele de identificare a terenului proprietate publ ică a  
Municipiului Caracal, jude ţul Olt care se transmite din administrarea 
Consiliului local Caracal în administrarea Consiliu lui Jude ţean Olt 

 
 
 
 

Locul unde 
este situat 

terenul care se 
transmite 

Persoana juridică 
de la care se 

transmite terenul 

Persoana juridică 
la care se 

transmite terenul 

Date din Cartea 
funciară 

Municipiul 
Caracal 

Consiliul local 
Caracal, judeţul Olt 

Consiliul 
Judeţean Olt 

Carte funciară 
nr.50433/2009  

Nr.cadastral 50433 
Suprafaţa 10000 mp 

Tarlaua 25/1 
Parcela P1/1 
Categorie de 
nefolosinta / 
neproductiv 

 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                  SECRETAR 

                                                                                  Marin DOBRE 
 
 
 

Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor 
       consilier superior Angela SOLDUBAN 

 
 



      Anexa nr.2a la Hotararea nr.173/25.11.2010 
 
 
 
 

Datele de identificare a terenului proprietate publ ică a  
oraşului Corabia, jude ţul Olt care se transmite din administrarea 

Consiliului local Corabia în administrarea Consiliu lui Jude ţean Olt 
 
 
 
 

Locul unde este 
situat terenul care 

se transmite 

Persoana juridică 
de la care se 

transmite terenul 

Persoana juridică 
la care se 

transmite terenul 

Date din Cartea 
funciară 

Oraşul Corabia Consiliul local 
Corabia, judeţul 

Olt 

Consiliul Judeţean 
Olt 

Carte funciară nr. 
598 

Nr.cadastral 579 
Suprafaţa 6.000 mp 

Tarlaua 183 
Nr.parcelă 1 
categorie de 

folosinta / 
neproductiv 

 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                  SECRETAR 

                                                                                  Marin DOBRE 
 
 
 

Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor 
       consilier superior Angela SOLDUBAN 

 
 



Anexa nr.3a la Hotararea nr.173/25.11.2010 
 
 
 
 

Datele de identificare a terenului proprietate publ ică a  
Oraşului Bal ş, jude ţul Olt care se transmite din administrarea 

Consiliului local Bal ş în administrarea Consiliului Jude ţean Olt 
 
 
 
 

Locul unde este 
situat terenul care 

se transmite 

Persoana juridică 
de la care se 

transmite terenul 

Persoana juridică 
la care se 

transmite terenul 

Date din Cartea 
funciară 

Oraşul Balş Consiliul local 
Balş, judeţul Olt 

Consiliul Judeţean 
Olt 

Carte funciară nr. 
50258 

Numar cadastral / 
50624 

Suprafaţa 6.000 mp 
Tarlaua 23/2 

Nr.parcelă 1/1/1 
Categorie de 

folosinta / 
neproductiv 

 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                  SECRETAR 

                                                                                  Marin DOBRE 
 
 
 

Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor 
       consilier superior Angela SOLDUBAN 

 



Anexa nr.4a la Hotararea nr.173/25.11.2010 
 
 
 

Datele de identificare a terenului proprietate publ ică a  
Oraşului Scornice şti, jude ţul Olt care se transmite  

din administrarea Consiliului local Scornice şti  
în administrarea Consiliului Jude ţean Olt 

 
 
 

Locul unde este 
situat terenul care 

se transmite 

Persoana juridică 
de la care se 

transmite terenul 

Persoana juridică 
la care se 

transmite terenul 

Date din Cartea 
funciară 

Oraşul Scorniceşti 
 

Consiliul local 
Scorniceşti, 
judeţul Olt 

Consiliul Judeţean 
Olt 

Carte funciară nr. 
50076/2009 

Nr.cadastral 50076 
Suprafaţa 9.983 

mp 
Tarlaua 118/3 

Numar parcela / 3 
Categorie de 

folosinta / 
neproductiv 

 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                  SECRETAR 

                                                                                  Marin DOBRE 
 
 
 

Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor 
       consilier superior Angela SOLDUBAN 
 


