ROMANIA
JUDETUL OLT
ORASUL CORABIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Ref. la depunere proiect privind impadurirea
unor suprafete de teren

Consiliul Local al orasului Corabia, judetul Olt, avand in vedere:
- Proiectul de hotarare nr.14141/15.09.2009 initiat de primarul orasului
Corabia;
- Referatul nr.14140/15.09.2009 al Compartimentului Managementul
Proiectelor;
- “Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea
terenurilor agricole degradate”, cu finantare nerembursabila din Fondul
pentru mediu;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;
- Art. 10, 36 (1), (2) lit. b, d, (4) lit. a , d si (6) lit. a pct. 9 din Legea nr.
215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 (1), si 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare ,

H O T A R A S T E:
Art. 1. – Se aproba depunerea proiectului cu finantare nerambursabila in
cadrul “ Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea
terenurilor agricole degradate”, prin coodonatorul Consiliul Judetean Olt.
Art.2. - Se aproba incheierea prin intermediul primarului orasului Corabia a
acordului de asociere in vederea contractarii finantarii proiectului .
Art .3. – Se constituie perimetrele de ameliorare precum si suprafata
determinata in urma ridicarii topografice pe suprafata totala de 50,83 ha teren
agricol, suprafata ce face parte din domeniul public al orasului Corabia, astfel:
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Art. 4. - Terenul prevazut la art. 3 nu face obiectul vreunei revendicari si nici
al unor litigii, fiind liber de sarcini.
Art. 5 - Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico- economici.
Art. 6. – Contributia proprie in cadrul proiectului va fi de 14,88%, sustinuta
prin realizarea manoperei, detaliata conform anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.7. – In situatia in care finantarea cheltuielilor eligibile din Fondul pentru
Mediu este impiedicata in mod obiectiv ca urmare a aparitiei unor imprejurari de
fapt si/sau de drept, imprevizibile in momentul incheierii contractului, Consiliul
Local nu va intrerupe implementarea proiectului si va actiona in vederea atragerii
finantarii din alte surse legal constituite, pentru continuarea si finalizarea acestuia.
Art. 8 – Se numeste responsabil de proiect domnul viceprimar Draguinea
Petre Anton .
Art. 9 – Prezenta hotarare se va comunica primarului orasului Corabia,
Compartimentului Managementul Proiectelor si Prefectului Judetului Olt.
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