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H O T Ă R Â R E 
 
 REFERITOR LA: Stabilirea cantităţii de deşeuri municipale ce vor fi precolectate, 
    colectate  şi transportate de către SC IGO SA Caracal  de la  
    persoanele fizice care   locuiesc în imobilele tip condominiu. 
 

EXPUNERE DE MOTIVE: 
 La nivelul municipalităţii se derulează în cadrul Programului PHARE 2004 
proiectul „Organizarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor la nivelul 
municipiului Caracal”. 
 Prin HCL nr. 39/99 a fost stabilită cantitatea de gunoi care se produce de către 
gospodăriile individuale – 0,25 mc/persoană. 
 Având în vedere proiectul sus menţionat se impune stabilirea cantităţii de deşeuri 
care se produce de către persoanele fizice care locuiesc în imobile tip condominiu 
 

AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate nr. 3921/27.03.2008 al Direcţiilor din cadrul Primăriei 

municipiului Caracal; 
 - Nota de Fundamentare privind cantitatea de deşeuri produsă în anul 2007,  a SC 
IGO SA înaintată prin adresa nr.1614/27.03.2008; 

- 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. 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 
HOTĂRĂŞTE: 

  
 Art.1. Aprobă cantitatea de  deşeuri municipale de 0,11 mc/lună/persoană, ce vor fi 
precolectate, colectate şi transportate de către SC IGO SA Caracal  de la persoanele fizice  
 
 



 
 
care locuiesc în imobilele tip condominiu. 

Art.2. S.C. IGO S.A. Caracal va întocmi şi va respecta graficul orar de ridicare a 
deşeurilor, astfel încât cantitatea de deşeuri colectată să nu depăseaşcă capacitatea de 
depozitare a pubelelor şi containerelor. 
 Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor produce efecte odată cu începerea de către 
SC IGO SA Caracal a colectării selective a deşeurilor conform proiectului „Organizarea 
sistemului de colectare selectivă a deşeurilor la nivelul municipiului Caracal”. 

Art.4. Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal  şi Operatorul serviciului 
public de salubrizare din municipiul Caracal , vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art.5. Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor 
fizice şi juridice interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
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