
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea asocierii Consiliului Local Tirgu Neamt cu Consiliul Judetean Neamt 
in vederea realizarii unui obiectiv de interes public 

 
Consiliul Local al Orasului Tîrgu Neamţ 
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările si 
completările ulterioare; 

Examinând expunerea de motive nr.5754/10.03.2009 a primarului orasului; 
Vazand raportul de specialitate al (compartimentul din aparatul de specialitate cu 

atributii in domeniu), precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;  
În temeiul art. 36, alin. (7), lit. c), precum si art. 45 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTĂRĂSTE 
 
Art. 1 – (1) Se aprobă asocierea Orasului Tîrgu Neamţ, prin Consiliul Local al Orasului 
Tîrgu Neamţ cu Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, în vederea realizării 
Staţiei de transfer din Orasul Tîrgu Neamţ în cadrul proiectului Sistem Integrat de 
Gestionare a Deseurilor în Judeţul Neamţ. 

(2)  Se aprobă acordul de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Local al Orasului Tîrgu Neamţ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
Art. 3 - Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea           

prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
 

Nr. 27 
din 27.03.2009 
 

Presedinte de sedinta, 
Consilier: Dron Vasile  

 
 
                         Contrasemneaza,  
                     Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT             ANEXA LA HOTĂRÂREA 

          NR.27 DIN 27.03.2009           

 

ACORD DE ASOCIERE 

I. PĂRŢILE ASOCIERII 

 

În temeiul Hotărârii Consiliului Judetean  nr. __________ şi al Hotărârii Consiliului 

Local al OraşuluiTirgu Neamt privind asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean 

Neamţ,  cu Oraşul Tirgu Neamt, prin Consiliul local al orasului Tirgu Neamt , se încheie 

prezentul acord de asociere între: 

I.1  Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra- 

Neamţ, str. Alexandru cel Bun nr. 27, Judeţul Neamţ, reprezentat de domnul Vasile Pruteanu 

– preşedinte, 

I.2    Oraşul Tirgu Neamt prin Consiliul local  al oraşului Tirgu Neamt, cu sediul în Tirgu 

Neamt, str. Stefan cel Mare, nr.62, Judetul Neamt, reprezentat de domnul Decebal Arnautu            

- primar 

 

II. OBIECTUL ŞI DURATA PROTOCOLULUI 

II.1 Prezentul protocol are ca obiect  realizarea  staţiei de transfer, în localitatea Tirgu 

Neamt din cadrul proiectului   „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor pentru judeţul 

Neamţ”, care va fi finanţat prin Programul Operaţional Sectorial  de Mediu, Axa prioritara 2, 

Sector managementul deşeurilor / reabilitarea terenurilor poluate istoric. 

        

II.2 Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării şi are valabilitate pe toată durata 

existenţei construcţiei, care face obiectul prezentului protocol. 

 

III.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

III.1. Drepturile părţilor 

a. După implementarea proiectului şi concesionarea serviciului de salubrizare şi a 

infrastructurii aferente către un operator licenţiat, respectiv a staţiei de transfer şi a 

terenului pe care este amplasată aceasta, Consiliul Judeţul Neamţ şi Consiliul Local 

Tirgu Neamt vor avea dreptul la o redevenţă pentru construcţia, respectiv terenul pe 

care le deţin în proprietate.  

b. Redevenţa pe care o va primi fiecare parte se va stabili pe baza unui raport de 

evaluare a bunurilor şi activităţilor la care sunt utilizate acestea, întocmit de o 

persoana autorizată, potrivit legii. 



 

III.2.  Obligaţiile Consiliului Local: 

a. Să pună la dispoziţia Consiliului Judeţean Neamţ, terenul aflat în domeniului public al 

orasului Tirgu Neamt , în suprafată de 5400mp, în vederea construirii pe acesta a 

depozitului/staţiei de transfer, în conformitate cu documentaţia proiectului „Sistem 

integrat de gestionare a deşeurilor pentru judeţul Neamţ”. 

b. Să nu schimbe regimul juridic al terenului pe care se va construi staţia de transfer, 

astfel încât, pe toată durata existenţei staţiei de transfer, terenul în suprafaţă de 

5400mp va face parte din domeniul public al OraşuluiTirgu Neamt. 

 

III.3.  Obligaţiile Consiliului Judeţean Neamţ: 

a. să construiască  staţia de transfer pe terenul pus la dispoziţie  de către Consiliul    

      Local Tirgu Neamt , aşa cum este stabilit în documentaţia proiectului „Sistem integrat 

de   gestionare a deşeurilor pentru judeţul Neamţ”. 

 

IV. LITIGII 

 IV.1  În cazul în care rezolvarea neînţegerilor ce ar putea apărea între părţile 

prezentului acord nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse  spre soluţionare 

instanţelor de drept comun competente. 

V. CLAUZE FINALE 

V. 1 Orice modificare a prezentului protocol trebuie agreată în prealabil de ambele părţi şi 

va intra în vigoare după semnarea şi parafarea de către părţi a respectivei modificări.  

V.2   Obligaţiile şi drepturile fiecărei părţi nu pot fi transferate unei terţe persoane.  

  Încheiat astăzi, ______________2009, în două exemplare originale, câte 

un exemplar pentru fiecare parte. 

 

 JUDEŢUL NEAMŢ                                                            ORAŞUL TIRGU NEAMT 

           CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                 CONSILIUL 

LOCAL           

 

            PREŞEDINTE                                                                           PRIMAR                                           

         Vasile PRUTEANU                                                              Decebal Arnautu                                                                                                 

 


