
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

HOT|RARE 
 

privind darea in administrare si exploatare a depozitul orasenesc de deseuri 
menajere societatii de salubrizare S.C. Eurosal Trade S.R.L. Tirgu Neamt  

 
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt 
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilit��i publice, ale Legii nr. 224/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.92/2007 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de 
salubrizare a localitatilor nr. 101/2006; 

Examinând expunerea de motive nr.14307/16.07.2009 a primarului localit��ii; 
V�zând raportul de specialitate al Compartimentul Control Comercial, Avizare 

Mediu, Transporturi precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;  
În temeiul art. 36 al. (5) lit. a) , precum si al art. 45 din Legea nr. 215/2001 a 

administra�iei publice locale, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare; 
 

 
HOT�R��TE 

 
Art. 1 (1) Se aprob� darea in administrare si exploatare societatii de salubrizare 
S.C. Eurosal Trade S.R.L. Tirgu Neamt a depozitul orasenesc de deseuri 
menajere, in suprafata de 40.000 mp situat in Tg. Neamt  apartinind domeniului 
public al orasului.  
          (2) Terenul de la alin. (1) este identificat conform planului de situatie 
prezentat in anexa la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta.  
          (3) Administrarea si exploatarea depozitului orasenesc de deseuri de 
catre S.C. Eurosal Trade S.R.L. Tirgu Neamt se va face pina la data de 
30.06.2011 in baza unui Act aditional la Contractul de concesionare a serviciului 
public de salubrizare nr.55/03.09.2007. 
Art. 2   La intrarea in vigoare a prezentei hotarari se abroga HCL.35/21.08.1998. 
Art. 3  Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hot�râri. 
Atr. 4  Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotarari institutiilor si prsoanelor interesate. 

 
Nr. 97 
din  28.08.2009 

 Presedinte de sedinta, 
Consilier: Mironeasa Adrian 

 
 
                       Contrasemneaza,

  
                           Secretar oras, 



         jr. Laura Elena Maftei 


