
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
 

HOTĂRÂRE 
privind darea `n administrare a 40 de puncte de colectare de[euri [i a Sta]iei de sortare, transfer [i 

compostare de[euri c\tre S.C. Eco Tg. S.R.L. T`rgu Neam] 
 

Consiliul Local al Ora[ului Tîrgu Neamţ 
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 
Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 

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 si 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 orasului Tîrgu Neamţ si de raportul de 
specialitate al Biroului Financiar Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
orasului Tîrgu Neamţ, înregistrate sub nr.7566 din 19.03.2010;  

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, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂSTE 

 
Art. 1-Se aprobă predarea in administrare SC ECO TG SRL Tirgu Neamt a 40 de puncte de 

colectare deseuri si a Statiei de sortare, transfer si compostare deseuri, achizitionate in cadrul 
proiectului ECO-MANAGEMENT Tirgu Neamt, prezentate in anexa 1la prezenta hotarare. 

Art. 2-Se aproba continutul contractului de comodat conform anexei 2 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 si pe seama 
Orasului Tirgu Neamt. 

Art. 4- Primarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura executarea prezentei hotărâri prin serviciile 
din aparatul de specialitate al Primarului Orasului Tirgu Neamt. 

Art. 5-Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotârâri tuturor 
instituţiilor si persoanelor interesate. 
Nr. 39 
din 26.03.2010 

 
Pre[edinte de [edin]\, 

Consilier: B\l]\tescu Vasile 
                         Contrasemneaz\,  
                     Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
 


