ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
Nr._1407 din 20.07.2011
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarire privind infiintarea unui punct de colectare a deseurilor de
echipamente electice si electronice
Având în vedere prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 ,republicată ,
privind administraţia publică locală, modificată si completată;
Având în vedere prevederile art.5 din HG nr.1037/2010, privind deşeurile din
echipamentele electrice şi electronice,
Având în vedere adresa nr.1058/11.03.2011 a Agentiei pentru Protecţia Mediului
Iasi,
Având în vedere prevederile art.4 din OG nr.21/2002 privind gospodărirea
localităţilor urbane si rurale;
Având în vedere prevedererile
Legii nr.515/2002 pentru aprobarea OG
nr.21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;;
Motivat de faptul ca:
- Se impune mentinerea satelor componente ale comunei int-o stare
permanenta de ordine şi curăţenie
Propun Consiliului local analizarea şi aprobarea proiectul de hotărâre anexat .

PRIMAR
PAMFILICĂ BRÎNZĂ

ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAl AL COMUNEI CUCUTENI
H O T Ă R Â R E A Nr. 53 din 26.07.2011
privind înfiinţarea unui punct de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice
Consiliul local al comunei Cucuteni , judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 iulie 2011 ,
conform dispoziţiei primarului comunei nr. 311 din 21.07.2011 şi a convocatorului nr. 1414 din 21.07.2011 ;
Având în vedere adresa nr.3343 din 06.07.2011 a Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi,prin care solicită
înfiinţarea unui punct de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice ;
Având în vedere prevederile art.5 din HG nr.1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice ;
Având în vedere prevederile OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale şi a Legii
nr.515/2002 pentru aprobarea OG nr.21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane si rurale;
Având în vedere prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 ,republicată , privind administraţia publică
locală, modificată şi completată;
Avînd în vedere referatul viceprimarului nr.1395 din 18.07.2011 prin care solicită emiterea unei hotărârii
pentru înfiinţarea punctului de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice ;
Având în vedere expunerea de motive nr.1407 din 20.07 .2011 şi proiectul de hotărâre prin care primarul
comunei propune adoptarea hotărâri pentru infiinţarea punctului de colectare a deşeurilor de echipamente
electice si electronice ;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate ;
In temeiul art. 45 alin.(1)şi art. 115 al.(1) lit. »b » , din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală ,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE;
Art.1. Se aprobă înfiinţarea unui punct de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, cu
spaţii de depozitare în anexele gospodăreşti ale primăriei .
Art.2. Colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice se va realiza la data de 15 a ultimei luni
din trimestru – respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrtie şi 15 decembrie .
Art.3.D-l viceprimar Cotoc Ioan , va duce la îndeplinire prevederile prezentei şi va întocmi rapoartele în
legatură cu funcţionarea punctului de colectare.
Art.4 . Se va comunica copie dupa prezenta:
- Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru control de legalitate ;
- Primarului comunei Cucuteni , judetul Iasi ;
- D-lui Cotoc Ioan , viceprimar ;
- Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi .

Presedinte de sedinţă
Consilier
FELECANU JĂNICĂ
Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar
GICA RUSU
Adoptată în şedinţa din data de 26.07..2011 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri prezenţi din
numărul total de 9 consilieri în funcţie

ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAl AL COMUNEI CUCUTENI
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind infiintarea unui punct de colectare a deseurilor de echipamente electice si
electronice
Primarul comunei Cucuteni;
Având în vedere adresa nr.3343 din 06.07.2011 a Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi,prin care solicită
înfiinţarea unui punct de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice ;
Având în vedere prevederile art.5 din HG nr.1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice ;
Având în vedere prevederile OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale şi a Legii
nr.515/2002 pentru aprobarea OG nr.21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane si rurale;
Având în vedere prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 ,republicată , privind administraţia publică
locală, modificată şi completată;
Avînd în vedere referatul viceprimarului nr.1395 din 18.07.2011 prin care solicită emiterea unei hotărârii
pentru înfiinţarea punctului de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice ;
În temeiul art. 45 alin.(6 ) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală ,republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emite următorul

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă infiinţarea punctului de colectare a deşeurilor de echipamente electice şi electronice, cu
spaţii de depozitare în anexele gospodăreşti ale primăriei .
Art.2. Colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice se va realiza la data de 15 a ultimei luni
din trimestru – respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrtie şi 15 decembrie .
Art.3.D-l, viceprimar Cotoc Ioan va duce la îndeplinire prevederile prezentei şi va întocmi rapoartele în
legatură cu funcţionarea punctului de colectare.
Art.4 . Se va comunica copie dupa prezenta:
- Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru control de legalitate ;
- Primarului comunei Cucuteni , judetul Iasi ;
- D-lui Cotoc Ioan , viceprimar ;
- Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi .

PRIMAR
PAMFILICĂ BRÎNZĂ

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar
GICA RUSU

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
Nr ._________ din __________2011

CĂTRE,
COMISIA ECONOMICO-SOCIALĂ, JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ
D- nei presedinte Barabulă Mariana
In conformitate cu prevederile art. 48 si art. 49 din Regulamentul de organizare
si functionare a Consiliului local a Comunei Cucuteni , Judetul Iaşi precum şi a
prevederilor art. 44 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, republicatş, privind administraţia
publică locală,vă înaintăm alăturat ;
- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei privind modificare bugetului pe
trimestrul III 2011 ;
- proiectul de hotărâre privind reorganizarea seviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă;
- proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bigetare pe trimestrul II 2011;
- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei , privind infiinţarea unui punct de
colectare a deşeurilor de echipamente electice şi electronice ;
După examinare, discutare în cadrul comisiei rugăm de a comunica avizul cu privire
la adoptarea sau dupa caz respingerea sau modificarea acestora.

SECRETAR

