
ROMANIA 

JUDETUL DOLJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA 

 

H O T A R A R E  

 

privind aprobarea acordului de reabilitare, in sarcina SC CATINCARGO SRL, a drumului de exploatare 

ce va fi utilizat in procesul de transport a materialului exploatat din cariera Plenita 
 

 
Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data 28.06.2019, analizand 

adresa SC CATINCARGO SRL cu sediul in municipiul Craiova, Calea Bucuresti, nr. 18, bl. M16B, sc. 
1, ap.3, judetul Dolj, prin care solicita aprobarea de reabilitare a drumului de exploatare, ce va fi utilizat 

de societate, in procesul de transport a materialului exploatat din cariera Plenita; 
In baza prevederilor  art 6 alin (1, coroborat cu pct.9 lit. a din anexa nr. 1 la Ordinul nr.94/2009 

pentru aprobarea  Instructiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

In temeiul art.36 alin (2) lit. “c” alin (6), lit. “a” pct. 13 si 18 si art. 45 din Legea nr.215/2001 a 
admninistratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1. Se aproba  Acordul de reabilitare in sarcina SC CATINCARGO SRL a drumului de 
exploatare DE 1033 identificat in Tarlaua 128 din extravilanul localitatii Plenita, ce va fi utilizat in 

procesul de transport a materialului exploatat din cariera Plenita, cu conditia intretinerii asestuia. 
Art.2. Acordul de reabilitare se aproba in scopul obtinerii de catre SC CATICARGO SRL a 

permisului de exploatare de la ANRM si este valabil pana data expirarii acestuia. 
Art.3. Se imputerniceste primarul comunei Plenita sa semneze Acordul de reabilitare aratat in 

anexa la prezenta hotarare. 
Art.4. Primarul comunei Plenita  impreuna cu Compartimentul Agricultura si Urbanism, din 

cadrul aparatului de specialitate, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
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