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H O T Ă R Â R E 
 

REFERITOR LA: Aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea serviciului public de   
                                         salubrizare. 
 

EXPUNERE DE MOTIVE: 
 Pentru eficientizarea activităţii de salubrizare a municipiului Caracal, urmare creşterii preţurilor la 
materiale cu 10%,  la energia electrică cu 4%, faţă de ultima aprobare din 01.03.2007 se impune 
modificarea tarifelor. 
 

AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate al Direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal; 
- Adresa nr. 5391/15.10.2007 a SC IGO SA Caracal, prin care solicită aprobarea modificării 

tarifelor pentru activitatea serviciului public de salubrizare; 
- Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
- Legea nr. 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Ordinul nr. 109/2007 al ANRSC privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare 

sau modificare a tarifelor pentru activitatea serviciului de salubrizare a localităţilor; 
- Ordinul nr. 110/2007 al ANRSC privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor; 
- HCL nr. 90/28.09.2007, privind Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a  

serviciului public de salubrizare a municipiului Caracal; 
- Contractul de concesiune nr. 5407/1999 încheiat între Consiliul local Caracal  - Primăria 

municipiului Caracal şi SC IGO SA Caracal; 
- Art. 36 alin.6 pct.14 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată (r1); 
- Avizul Comisiei pentru probleme economice, buget, finanţe; 
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 modificarea tarifelor pentru activitatea serviciului  public de salubrizare practicate 

de SC IGO SA Caracal începând cu 01.10.2007, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.2 - HCL nr. 31/29.03.2007 se modifică în mod corespunzător. 
ART.3 - Direcţia Economică şi Operatorul serviciului public de salubrizare din municipiul Caracal , 

vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 ART.4 – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,  persoanelor fizice şi juridice 
interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
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