
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 51 

pentru aprobarea înfiinţării şi funcţionării unui punct de colectare a deşeurilor de echipamente 

electrice şi electronice (DEEE)   

 

Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data 

de 21 septembrie 2011; 

Având în vedere: 

- Referatul înregistrat sub nr. 3598/2011 al domnului Fechete Claudiu, Viceprimarul Comunei 

Răducăneni, din care rezultă atât obligativitatea cât şi necesitatea înfiinţării pe raza comunei a unui punct 

de colectare selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice de la gospodăriile particulare; 

- Proiectul de hotărâre înregistrat sub  nr. 3828/2011 al viceprimarului comunei; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 4505/2011 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 

al Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatul propriu al 

Primarului Comunei Răducăneni, înregistrat sub nr. 4479/2011; 

  În conformitate cu prevederile: 

-  art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi 

electronice;   

 - art. 36, alin. (2), lit. „d” şi alin. (6) lit. „a” pct. 9 şi pct. 14  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,    

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 – Se aprobă înfiinţarea şi funcţionarea unui punct de colectare selectivă a deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice, având locaţia în hala Sistemului ecologic de gestionare economică a 

deşeurilor din localitatea Răducăneni. 

Art. 2 – Colectarea deşeurilor menţionate la art. 1 se va face în prima zi lucrătoare a fiecărei luni 

calendaristice.  

Art. 3 – Responsabil de organizarea şi funcţionarea întregului proces de colectare selectivă a 

deşeurilor de echipamente electrice şi electronice va fi viceprimarul comunei.  

Art. 4 – Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 5 - Secretarul  comunei va comunica prezenta hotărâre domnului viceprimar al comunei, 

tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru 

controlul legalităţii.   

Dată astăzi 21 septembrie 2011. 

                     

      

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

                                         Consilier,   

 

                       LUPU LUCIAN DANIEL                   

 

 
                                                                                                                                   Contrasemnează  

                                                                                                                                            Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                              Bumbaru Cătălin        

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 12 consilieri locali din totalul de 15 ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.    

 


