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HOTĂRÂRE
Ref. la amplasare depozit masă vegetală și deșeuri rezultate din construcții – deșeuri inerte

Consiliul Local al orașului Corabia, județul Olt, având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 130/07.01.2020 inițiat de primarul orașului Corabia;
- Referatul de aprobare nr. 131/07.01.2020;
- Raportul nr. 132/07.01.2020 al Biroului Urbanism;
- Hotărârea Consiliului Local Corabia nr.131/28.12.2018 referitoare la aprobarea cumpărării
unui imobil;
- Hotărârea Consiliului Local Corabia nr.8/31.01.2019 referitoare la aprobare proces verbal
negociere și cumpărare imobil;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
- Art. 9 (3) din H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările
ulterioare;
- Art. 17 (2) lit. b din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Cartea funciar nr. 50173;
- Contractul de vânzare cumpărare nr. 1935/2019;
- Contractul de delegare a gestiunii nr. 12372/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 129 (2) lit. c, (6) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 139 (1) și 196 (1) lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se aprobă amplasarea unui depozit pentru masă vegetală și deșeuri rezultate din
construcții – deșeuri inerte, pe strada Celeiului nr. 1, astfel:
- pe suprafața de 1.350 mp, depozit pentru masă vegetală,
- pe suprafața de 19.000 mp, deșeuri rezultate din construcții – deșeuri inerte.
Art. 2. - Se aprobă amplasarea unui depozit pentru deșeuri rezultate din construcții – deșeuri inerte,
pe strada Islaz, pentru consolidarea malului, pe o suprafață aproximativă de 4.500 mp.
Art. 3. – Schița cu depozitele prevăzute la art. 1 și 2 se constituie ca anexă la prezenta hotărâre.
Art. 4 - Se aprobă amplasarea și constituirea unei zone pentru împrăștierea compostului vegetal,
prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. – Terenul aparţine domeniului public al oraşului Corabia şi nu face obiectul unor cereri de
restituire a dreptului de proprietate privată sau al unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată.
Art. 6. – Ampasarea este condiționată de obținerea avizelor necesare.
Art. 7. – Se aprobă darea în administrare a depozitului menționat la art. 1 către Societatea Servicii
Comunitare Corabia SRL.

Art. 8. - Prezenta hotărâre se va comunica Primarului orașului Corabia, Biroului Urbanism, Societății
Servicii Comunitare Corabia SRL și Prefectului Județului Olt.
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