
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
HOTARARE 

privind predarea in administrare a bunurilor achizitionate in cadrul proiectului  
PHARE 2005- ECO-MANAGEMENT Tirgu Neamt ,  

catre SC ECO TG SRL Tirgu Neamt 
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; 

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; 

luând act de expunerea de motive a Primarului ora�ului Tîrgu Neam� �i de raportul de 
specialitate al Biroului Financiar Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului ora�ului Tîrgu Neam�, înregistrate sub nr.2559 din 28.01.2010;  

in temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit.”c” si ale art 45 alin.(3) , art.123 alin (1), din 
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare; 

 
HOT�R��TE: 

Art. 1-Se aprob� predarea in administrare SC ECO TG SRL Tirgu Neamt a bunurilor 
achizitionate in cadrul proiectului ECO-MANAGEMENT Tirgu Neamt, necesare asigurarii 
functionalitatii acestei societati  si a obtinerii licentei de functionare eliberata de A.N.R.S.C. 

Art. 2-Se aproba continutul contractului de comodat conform Anexei la prezenta 
hotarare; 

Art. 3- Se imputerniceste  Primarul orasului Tirgu Neamt, dl. Arnautu Decebal, sa 
semneze contractul de comodat si procesul verbal de predare primire a bunurilor  în numele 
�i pe seama Orasului Tirgu Neamt,. 

Art. 4- Primarul ora�ului Tîrgu Neam� va asigura executarea prezentei hot�râri prin 
serviciile din aparatul de specialitate al Primarului Ora�ului Tirgu Neamt. 

Art. 5-Secretarul ora�ului Tîrgu Neam� va asigura comunicarea prezentei hotârâri 
tuturor institu�iilor �i persoanelor interesate. 

Nr. 22 

Din: 28.01.2010 
Presedinte de sedinta , 

Consilier: Andoni Neculai 
             Contrasemneaza , 

                                                     Secretar, 
     jr. Laura Elena Maftei 

       



Anexa la HCL 22 din 28.01.2010 
 
 
 

CONTRACT DE COMODAT 
 
CAP.1. Partile Contractante 
Intre: 
Orasul Tirgu Neamt , str Stefan cel Mare, nr.62, judetul Neamt, CUI : 2614104, reprezentata 
prin Primar Arnautu Decebal in calitate de comodant  

si 
SC ECO TG SRL, str.Stefan cel Mare, nr.62, biroul 2, judetul Neamt, CUI 26380973, nr.de 
ordine in registrul comertului : J27/11/08.01.2010, reprezentata prin Director, Ovidiu 
Cojocariu si director economic ,Gabor Mihaela,  in calitate de comadatar, 
 
Unde comodantul este proprietarul bunurilor care fac obiectul prezentului contract pe care le 
transmite in folosinta gratuita comodatarului. 
Cap.2 Obiectul contractului : 

Obiectul contractului constituie transmiterea in folosinta gratuita a bunurilor 
achizitionate prin proiectul „ ECO-MANAGEMENT Tirgu Neamt” in cadrul programului 
Programul Economic si Social de Coeziune PHARE 2005, conform procesului verbal de 
predare primire. 
Cap.3 Durata Contractului 

Comodatul este valabil pe o perioada nedeterminata incepand cu data de 01.02.2010. 
Cap.4 Obligatiile comadatarului : 

a)Sa intretina si sa exploateze vehiculele in conformitate cu prevederile cartilor tehnice 
si a manualului suprastruscturii ; 

b)Sa asigure reparatia vehiculelor, ori de cate ori este nevoie dupa ce acestea au iesit 
din perioada de garantie ; 

c)Sa asigure vehiculele in numele Orasului Tirgu Neamt, care are calitatea de 
proprietar. 

d)Sa inventarieze si sa urmareasca buna gestionare a europubelelor si a containerelor 
de metal. 
Cap.5 Obligatiile comadantului : 

Sa transmita si sa asigure comodatarului folosinta gratuita asupra bunurilor . 
Cap.6 Rezilierea contractului : 

In cazul in care comodatarul nu respecta obligatiile sale,se desfiinteaza prezentul 
contract. 
Cap.7 Solutionarea litigiilor 

Partile vor face eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice neintelegere ce s-ar 
ivi in derularea contractului. 

 
COMODANT,      COMODATAR, 

            Orasul Tirgu Neamt     SC ECO TG SRL Tirgu Neamt 
 
Primar,      Director,   

Arnautu Decebal           ing.Cojocariu Ovidiu        
 
Secretar Oras,      Director economic, 

Jr.Maftei Laura Elena             ec.Gabor Mihaela 
 
Responsabil Financiar proiect, 
 Ec.Tanasa Carmen 

 


