
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

 
privind predarea în administrare a maşinei autocompactoare de 14 mc achiziţionată în cadrul 

proiectului PHARE 2005- ECO-MANAGEMENT Tîrgu Neamţ, 
către SC ECO TG SRL Tîrgu Neamţ 

  
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, a Legii serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 
101/2006, H.G. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor – cadru de aplicare a O.G. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 
ale H.G. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor; 

Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 93/14.08.2007 privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate şi cofinanţării proiectului „ECO-MANAGEMENT Tîrgu Neamţ – Proiect 
pentru realizarea unui sistem eficient şi durabil de gestionare a deşeurilor“, cât şi ale Hotărârii 
Consiliului Local nr. 137/19.12.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ECO-MANAGEMENT Tîrgu Neamţ – Proiect 
pentru realizarea unui sistem eficient şi durabil de gestionare a deşeurilor“; 

Având în vedere prevederile Contractului de Finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nr. 56453/30.11.2007 privind “Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor 
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” din Programul CES PHARE 2005; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate al Compartimentului Integrare Europeană din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ ambele 
înregistrate sub nr. 23346 din 16.09.2010; 

În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit.”c” si ale art. 45 alin.(3) , art.123 alin (1), din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă predarea în administrare către SC ECO TG SRL Tîrgu Neamţ a maşinei 

autocompactoare de 14 mc marca DAF FA LF 55.210, achiziţionată în cadrul proiectului ECO 
Management Tîrgu Neamţ. 
 Art. 2. Primarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura executarea prezentei hotărâri prin serviciile 
din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Tîrgu Neamţ. 

Art. 3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate. 
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Pre[edinte de [edin]\ , 
Consilier: Chitic Paul 

             Contrasemneaz\ , 
                                                   Secretar, 

          jr. Laura Elena Maftei 
 
 


