
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 

 
HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea şi completarea   Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt    
                   nr. 49/ 24.04.2009 privind aprob area transmiterii unei suprafe ţe    

              de 30 ha teren din domeniul public al  comunei B ălteni şi din    
                   administrarea Consiliului local al Comunei B ălteni, jude ţul Olt 

în administrarea Consiliului Jude ţean Olt  
 
 

Având în vedere: 
 

- Expunerea de motive nr. 5812/ 23.07.2010 cu privire la Proiectul de 
Hotărâre nr. 5813/ 23.07.2010; 

- Adresa  nr. 1943/ DB/ 0707.2010 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. 
5814/23.07.2010; 

- Raportul  Comisiei  pentru studii economico- sociale, buget- finanţe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului  nr. 
5885/ 27.07.2010; 

- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 5887/27.07.2010; 

- Raportul  Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 
publice şi comerţ nr. 5889/ 27.07.2010; 

- Raportul  Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi 
de agrement nr.5890/27.07.2020; 

În temeiul prevederilor 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. 49/ 24.04.2009 privind 
aprobarea transmiterii unei suprafeţe de 30 ha teren din domeniul public al 
comunei Bălteni şi din administrarea Consiliului local al Comunei Bălteni judeţul 
Olt în administrarea Consiliului Judeţean Olt, se 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 30 ha teren având 

datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din   
prezenta hotărâre, din domeniul public al comunei Bălteni şi din administrarea 
Consiliului local al Comunei Bălteni, Judeţul Olt, în administrarea Consiliului 
Judeţean Olt, pentru implementarea Proiectului „ Sistem integrat  de 
Management  al Deşeurilor în Judeţul Olt”  

2. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 49/2009 se completează şi 
se înlocuieşte cu anexa care face  parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

 
Art.II În cuprinsul tuturor actelor normative emise de Consiliul Judeţean Olt, 

aferente Proiectului „ Sistem integrat  de Management  al Deşeurilor în Judeţul 
Olt”, sintagmele „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Olt” şi 
„Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Olt”,  se înlocuiesc cu sintagma  
„ Sistem integrat  de Management  al Deşeurilor în Judeţul Olt” . 

 
Art.III Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii, 

Arhitectului Şef al Judeţului, Serviciului Administrarea Patrimoniului , ULM şi 
Protecţia Mediului , Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru aducere 
la îndeplinire, Consiliului local al comunei Bălteni, Preşedintelui Consiliului 
judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului- Judeţul Olt. 
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