ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
ORAŞUL CORABIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aplicarea la “Programul Naţional de Îmbunătăţire a Calităţii
Mediului prin Realizarea de Spaţii Verzi în Localităţi” şi acordul cu privire la
la contractarea finanţării reabilitării şi amenajării parcului verde în oraşul Corabia

Având în vedere:
- Ordinul nr. 1166/2007 al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile
pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Progeramului naţional de
îmbunătăţiore a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în
localităţi, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 36 (1), (2) lit. d, (6) lit. a pct. 9, 10 din Legea nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Proiectul de hotărâre nr. 12334/31.08.2009 iniţiat de primarul oraşului
Corabia, jud. Olt;
- Raportul nr. 12333/31.08.2009 al Compartimentului Managementul
proiectelor;
- Hotărârea nr. 46/29.05.2009 a Consiliului Local al oraşului Corabia,
privind inventarierea patrimoniului;
- H.G. 1355/2001, anexa nr. 5;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În temeiul art. 45 (1) şi 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CORABIA, JUD. OLT,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.- Se aprobă aplicarea la “Programul Naţional de Îmbunătăţire a
Calităţii Mediului prin Realizarea de Spaţii Verzi în Localităţi” şi acordul cu privire la
contractarea finanţării reabilitării şi amenajării parcului verde în oraşul Corabia, judeţul
Olt.
Art.2. (1) - Suprafaţa de 22.5654,5mp teren (Parcul oraşului Corabia)
pusă la dispoziţie pentru realizarea proiectului ( conform Planului topografic anexat, care
constituie anexa nr. 1):
- este situată în oraşul Corabia, jud. Olt, cvartalul 100, parcela 34;

face parte din domeniul public al oraşului Corabia, jud. Olt, conform
H.G. nr. 1355/2001, anexa nr. 5, poz. 2-3;
- are următoarele vecinătăţi: la N – str. Carpaţi; la E – str. Popa Şapcă;
Cooperativa de consum Corabia – Societate Cooperativă; la S –
Proprietate C.F.R.; Cooperativa de consum Corabia – Societate
Cooperativă; la V – Pătru Nicolae – Gavril; Popa Vasile; Mirea Costel;
drum acces.
(2) – Suprafaţa de 22381mp teren (Parcul Faleză) pusă la dispoziţie pentru
realizarea proiectului (conform Planului topografic anexat, care constituie
anexa nr. 2):
- este situată în oraşul Corabia, jud. Olt, tarlaua 104 parcela 24;
- face parte din domeniul public al oraşului Corabia, jud. Olt, conform
Hotărârii nr. 46/2009 a Consiliului Local al oraşului Corabia;
- are următoarele vecinătăţi: la N – S.C. GABROM S.R.L.; domeniu
public; la E – domeniu public; la S – domeniu public; la V – domeniu
public; S.C. GABROM S.R.L.
Art.3.- Domnişoara Asănică Alexandrina, şef Serviciul Resurse Umane,
este desemnată să reprezinte Consiliul Local al oraşului Corabia, jud. Olt,în relaţia cu
Administraţia Fondului pentru Mediu până la momentul semnării contractului, este
desemnat ca responsabil de proiect şi împuternicit expres pentru semnarea contractului.
Art.4.- Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici
pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului “Reabilitare şi amenajare parc verde
în oraşul Corabia, jud. Olt” , conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.5.- Oraşul Corabia, jud. Olt, are un număr de 20540 de locuitori.
Art.6.- Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7.- Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Corabia,
Prefectului Judeţului Olt şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
Primăriei oraşului Corabia.
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