ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
JUDETUL CALARASI
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi ; cod fiscal:3796691;cod postal : 917260 ;
tel,.0242523123, fax 0242523554

HOTARARE
PRIVIND DAREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN
CALARASI A TERENURILOR PENTRU CONSTRUIREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII „PLATFORME DE COLECTARE
DESEURI REZIDUALE SI DESEURI DIN AMBALAJE” , AFERENT
PROIECTULUI „” SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL
DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL CALARASI”
Consiliul Local al comunei Ulmeni, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara in
data de 28 Februarie 2013
Avind in vedere;
- Raportul viceprimarului comunei Ulmeni, judetul Calarasi , inregistrat sub
nr.328/23.01.2013;
- prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia
publica;
- prevederile HCL Ulmeni nr.28/2008, privind aprobarea amplasamentelor
platformelor de colectare deseuri reziduale si de ambalaje aferente proiectului
Managementul integrat al deseurilor solide pentru judetul Calarasi
- prevederile art.9 alin.3 din HG nr.349/2005, privind depozitarea deseurilor , cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Sectiunii 3 – Dreptul de proprietate asupra bunurilor , alin.3 din
Contractul de asociere dintre judetul Calarasi si unitatile administrativ – teritoriale
din judetul Calarasi , in vederea implementarii proiectului „Sistem integrat de
management al deseurilor solide in judetul Calarasi”
- prevederile art.36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. a din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, rpublicata , cu modificarile si completarile ulterioare;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local , inregistrat sub
nr.879/28.02.2013;
In temeiul art.45 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, rpublicata
, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE;
Art.1. Se aproba darea in administrarea Consiliului Judetean Calarasi a
terenurilor in suprafata de 404,82 mp , pentru construirea obiectivului de
investitii „Platforme de colectare deseuri reziduale si deseuri din ambalaje ’’
aferent proiectului „Sistem integrant de management al deseurilor solide in
judetul Calarasi”, pe o perioada de 30 de ani, conform Anexei nr.1, care face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Terenurile pe care sunt amplasate obiectivele de investitii „Platforme de
colectar deseuri reziduale si deseuri din ambalaje”, se afla in domeniul public al
Comunei Ulmeni, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus in
proiect.
Art.3. Cu punerea in aplicare si ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari se imputerniceste primarul comunei Ulmeni.
Art.4.Prezenta hotarare se aduce la cunosinta publica prin grija secretarului localitatii
si se transmite , prin intermediul secretariatului Consiliului Local, catre Consiliul
Judetean Calarasi si Institutia Prefectului –Judetul Calarasi.
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