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HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Transmiterea în administrarea SC IGO SA a punctului de colectare a deşeurilor şi
echipamentelor electrice şi electronice (DEEE) din Caracal, str. Înfrăţirii, nr.1A şi
împuternicirea acestei societăţi cu colectarea acestora.
EXPUNERE DE MOTIVE:
În conformitate cu prevederile art.5 alin. 1 din HG nr. 448/2005, privind deşeurile de echipamente
electrice şi electronice, autorităţile au obligaţia de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare şi de a
pune la dispoziţia producătorilor spaţiile necesare pentru înfiinţarea punctelor de colectare selectivă a acestora.
AVÂND ÎN VEDERE
- Adresa nr. 2686/03.04.2007 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt;
- Raportul de specialitate nr. 5812/20.04.2007 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei municipiului
Caracal;
- Contractul de concesiune nr. 5407/1999 încheiat între Consiliul Local Caracal, Primăria
municipiului Caracal şi SC IGO SA Caracal;
- Art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările ulterioare;
- Avizul comisiei juridice al Consiliului local al municipiului Caracal;
Art. 36, alin.2, lit.c) şi alin.5, lit.a) şi art.123 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1 - Aprobă transmiterea în administrarea SC IGO SA a punctului de colectare a deşeurilor şi
echipamentelor electrice şi electronice (DEEE) din Caracal, str. Înfrăţirii, nr.1A şi împuternicirea acestei
societăţi cu colectarea acestora.
ART.2 – Punctul de colectare are suprafaţa de 50 mp, din care 12 mp construcţii şi 38 mp platformă
betonată neacoperită.
ART.3 – Activitatea de colectare se va desfăşura în baza unui contract încheiat între Primăria
municipiului Caracal şi SC IGO SA ce va constitui anexă la contractul de concesiune nr. 5407/1999.
ART.4 – SC IGO SA Caracal va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART. 5 – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor fizice şi juridice
interesate şi Prefecturii judeţului Olt.
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