
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
HOTĂRÂRE 

pentru  darea  în  administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a terenului pe care se 
află situat depzitul neconform de deşeuri Tîrgu Neamţ în vederea închiderii 

acestuia, aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 
Judeţul Neamţ” 

Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ 
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale 

Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările [i completările 
ulterioare, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea public\ cu modific\rile [i complet\rile 
ulterioare, precum [i Hot\rarea Consiliului Local nr. 168/30.12.2009 privind aprobarea unui 
parteneriat,  `n scopul realiz\rii proiectului „Sistem  Integrat de Gestionare  al De[eurilor `n Jude]ul 
Neam]”; 

Lu`nd act de  expunerea de motive nr. 14416/08.10.2013 `naintat\ de primarul ora[ului T`rgu 
Neam] [i raportul de specialitate al Serviciului UAT- Compartimentul Administrarea Domeniului 
Public [i Privat,  Protec]ia Mediului, precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

În temeiul art. 36, alin. (5), lit. a), precum [i art. 45  alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1 – (1) Se aprobă darea `n administrarea Consiliului Jude]ean Neam] a unui teren `n suprafa]\ 
de 40000 mp situat `n ora[ul T`rgu Neam], apar]in`nd domeniului public al ora[ului T`rgu Neam] 
pe care se afl\ situat depozitul neconform de de[euri T`rgu Neam], `n vederea `nchiderii acestuia, 
pe durata execu]iei lucr\rilor, aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al De[eurilor `n 
Jude]ul Neam]”.  

         (2)  Terenul de la alin. (1) este identificat conform planului de situa]ie prezentat `n anex\ 
la prezenta hot\rare, care face parte integrant\ din aceasta. 
Art. 2 – Lucr\rile de `nchidere a depozitului neconform de de[euri T`rgu Neam], aferent 
proiectului „Sistem de Management Integrat al De[eurilor `n Jude]ul Neam]” se vor realiza pe 
terenul precizat la art. 1, care face parte din domeniul public al ora[ului T`rgu Neam], teren 
disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus `n proiect. 
Art. 3 – La data intr\rii `n vigoare a prezentei hot\rari, se abrog\ orice hotarari contrare. 

        Art. 4 – Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotariri 
institutiilor si persoanelor interesate. 
 

Nr. 183 
din 10.10.2013 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier: Luculescu Vasile 

 
                         Contrasemneaz\,  
                     Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
       Total consilieri locali     19 
        Prezenti       13               
        Pentru           13                
        Împotrivă         -                 
        Abtineri            -              
 


