
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

HOTARARE 
 

privind aprobarea asocierii, infiintarea S.C. ECO TG S.R.L Tirgu Neamt �i  
aprobarea Actului Constitutiv al societ��ii comerciale si al statului de functiuni 

 
Consiliul Local oras Tirgu Neamt, intrunit in sedinta ordinara; 
avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind  societatile  comerciale, a Legii 

serviciilor comunitare de  utilitati publice nr. 51/2006, Legea serviciului de salubrizare a 
localitatilor nr. 101/2006, H.G. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor –cadru de aplicare 
a O.G. 71/2002 privind organizare si functionarea serviciilor de administrare a domeniului 
public si privat de interes local, ale H.G. 349/2005 privind depozitarea deseurilor; 

date fiind �i prevederile  Regulamentului cadru de organizare, functionare a serviciilor 
publice de salubrizare precum si indicatorii de performanta aprobati prin  Hotararea 
Consiliului Local al Orasului Tirgu Neamt nr 19 din 27.02.2009; 

luând act de prevederile  Hotararii Consiliului Local nr. 93/14.08.2007 privind 
aprobarea Studiului de fezabilitate si cofinantarii proiectului„ ECO-MANAGEMENT Tirgu 
Neamt – Proiect pentru realizarea unui sistem eficient si durabil de gestionare a deseurilor “, 
cât �i ale Hotararii Consiliului Local nr. 137/19.12.2007 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate revizuit si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ ECO-
MANAGEMENT Tirgu Neamt – Proiect pentru realizarea unui sistem eficient si durabil de 
gestionare a deseurilor “; 

avand in vedere prevederile Contractului de Finantare cu Ministerul Dezvoltarii 
Lucrarilor Publice si Locuintelor nr. 56453/30.11.2007 privind “ Schema de investitii pentru 
sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu”din Programul 
Economic si Social de Coeziune PHARE 2005; 

analizând expunerea de motive a Primarului ora�ului Tîrgu Neam� �i raportul de 
specialitate comun al Biroului Financiar Contabil �i Biroului juridic contencios din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului ora�ului Tîrgu Neam�, ambele înregistrate sub 
nr.24507 din 06.11.2009;  

in temeiul prevederilor art.36 alin. (4) lit.”a” si ale art 45 (2) lit.’’a’’, din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 

 
HOT�R��TE: 

 
Art. 1-Se aprob� asocierea Consiliului local al ora�ului Tirgu Neam� cu Consiliile 

locale ale comunelor B�l��te�ti, Brusturi, Dr�g�ne�ti, Ghind�oani �i Grum�ze�ti, în vederea 
înfiin��rii SC „ECO TG” SRL Tîrgu Neam�. 

Art. 2-Se infiinteaza SC ECO TG SRL Tirgu Neamt, persoana juridica romana cu  
sediul in Orasul Tirgu Neamt, str. �tefan cel Mare, nr. 62, camera nr.2, partier; 

Art. 3- Se aprob� Actul Constitutiv al societatii comerciale ECO TG SRL Tirgu Neamt, 
Anexa  nr. 1 la prezenta hot�râre �i parte integrant� a acesteia. 

Art. 4 - Se aproba statul de func�ii al SC ECO TG SRL Tîrgu Neam�, conform anexei 2 
la prezenta hot�râre �i parte integrant� a acesteia. 

Art. 5. Capitalul social este in suma de 2000 lei, reprezentând 200 p�r�i sociale a câte 
10 lei fiecare, divizat astfel: 

• Consiliul Local Tg. Neam�, cu sediul în localitatea Tg. Neam�, b-dul. �tefan cel Mare, 
nr. 62, jude� Neam�, cod fiscal 2614104, având calitatea de partener principal, cu o 
pondere la capitalul social de 1.260 lei, reprezentând 63% ; 



• Consiliul Local B�l��te�ti, cu sediul în localitatea B�l��te�ti, comuna B�l��te�ti, 
jude�ul Neam�, cod fiscal 2614120, având calitatea de partener 1, cu o pondere la 
capitalul social de 180 lei, reprezentând 9% ; 

• Consiliul Local Brusturi, cu sediul în localitatea Brusturi, comuna Brusturi, jude�ul 
Neam�, cod fiscal 2614147, având calitatea de partener 2, cu o pondere la capitalul 
social de 160 lei,  reprezentând 8% ; 

• Consiliul Local Dr�g�ne�ti, cu sediul în localitatea Dr�g�ne�ti, comuna Dr�g�ne�ti, 
jude�ul Neam�, cod fiscal 16366149, având calitatea de partener 3, cu o pondere la 
capitalul social de 60 lei, reprezentând 3% ; 

• Consiliul Local Ghind�oani, cu sediul în localitatea Ghind�oani, comuna 
Ghind�oani, jude�ul Neam�, cod fiscal 15945231, având calitatea de partener 4, cu o 
pondere la capitalul social de 100 lei, reprezentând 5% ; 

• Consiliul Local Grum�ze�ti, cu sediul în localitatea Grum�ze�ti, comuna 
Grum�ze�ti, jude�ul Neam�, cod fiscal 2614198, având calitatea de partener 5, cu o 
pondere la capitalul social de 240 lei, reprezentând 12% ; 
Capitalul social al  SC ECO TG SRL Tirgu Neamt se constituie si prin preluarea unor 

bunuri  detinute de SC Acvaterm SA , precum si prin aportul in natura a unor bunuri 
apartinand domeniului privat si public al Consiliul Local Tg. Neam�, care fac parte integranta 
din prezenta hotarare . 

Art. 6- Predarea-preluarea bunurilor si a contractelor referitoare la activitatea de 
salubritate, intre SC Acvaterm SA si SC ECO TG SRL, se va face pe baza de protocol de 
predare-primire, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. 
             Patrimoniul SC Acvaterm SA se va diminua corespunzator cu valorile predate 
societatii comerciale nou infiintate prin prezenta hotarare. 

Art. 7  Presedintele Consiliului de Administratie se va prezenta la notarul public cu 
Statutul societatii in vederea autentificarii pentru inregistrarea la Oficiul Registrul Comertului 
si indeplinirea celorlalte demersuri legale privind constituirea societatii comerciale , inclusiv 
prezentarea acestor documente la O.R.C. si ulterior obtinerea certificatului de inregistrare si 
a celorlalte documente necesare functionarii societatii comerciale . 

Art. 8 Se împuternice�te primarul orasului Tirgu Neamt, dl. Arnautu Decebal, cet��ean 
român, n�scut la data de 01.05.1952 in  Comuna Grumazesti, domiciliat in Oras Tirgu 
Neamt, str.  Batalion nr. 22, posesor al C.I. seria N.T. , nr. 437377 , eliberat� de SPCLEP 
Tirgu Neamt la data de 20.05.2008, CNP 1520501274789 , s� semneze în numele �i pe 
seama Consiliului Local al Orasului Tirgu Neamt, Actul Constitutiv al S.C. ECO TG S.R.L 
Tirgu Neamt. 

Art. - Se imputerniceste d-na Tanasa Carmen, domiciliata în orasul Tirgu Neamt, 
jude�ul Neamt, cet��ean român, posesor al c�r�ii de identitate seria NT nr.332023 eliberat� de 
SPCLEP Tirgu Neamt, la data de 23.05.2006,   având CNP 2770130274820, s� 
îndeplineasc� procedurile prev�zute de lege pentru inregistrarea Actului Constitutiv la Oficiul 
Registrului Comer�ului de pe lâng� Tribunalul Neamt ; 

Art. 10-Primarul ora�ului Tîrgu Neam� va asigura executarea prezentei hot�râri prin 
serviciile din aparatul de specialitate al Primarului Ora�ului Tirgu Neamt. 

Art. 11-Secretarul ora�ului Tîrgu Neam� va asigura comunicarea prezentei hotârâri 
tuturor institu�iilor �i persoanelor interesate. 
 
Nr. 143 
din 13.11.2009 

 
Presedinte de sedinta, 

Consilier: Vrinceanu Maria 
                         Contrasemneaza,  
                     Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 


