
        ANEXA 
                                                                                                            la HCL nr.___ din _________ 

ACT ADIŢIONAL NR.2 din data __________ 
la Contractul de concesionare a serviciului public de salubrizare nr.55/03.09.2007 

 
 Având în vedere: 
 - Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ nr.________ privind aprobarea proiectului 
de Act adiţional la Contract de concesionare a serviciului public de salubrizare nr.55/03.09.2007  
 - Hot\r^rea Consiliului Jude]ean Neam] nr.114 din 31.07.2014, pentru modificarea Hot\r̂ rii 
Consiliului Jude]ean Neam] nr.183/2013 prevind preluarea unor terenuri `n administrarea Consiliului 
Jude]ean Neam] cu referire la diminuarea suprafe]ei de teren preluat\ `n administrare cu suprafa]a de 
6500 mp; 
 - Hot\r^rea Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neam] nr.141/24.07.2014 privind aprobarea 
dezmembr\rii imobilului teren ǹ suprafa]\ de 40000 mp apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu 
Neam] `n dou\ loturi [i diminuarea suprafe]ei de teren dat\ `n administrare Consiliului Jude]ean Neam]; 
 - Art.16, alin.2 din Contactul de concesiune a serviciului public de salubrizare nr.55/03.09.2007, 
precum [i Actul adi]ional nr.1/2009 la Contractul de concesiune nr.55/2007, aprobat prin HCL 
nr.97/28.08.2009. 

Având în vedere prevederile art .858-865 din Codul civil, republicat  
În temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.“c” si lit.”d”, alin.5  lit.”a”, alin.(6) lit.”a” [i alin.(9), ale 

art. 45 alin.1 [i alin.(3), art.115 din Legea nr.215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

  
PĂRŢILE  

 Unitatea administrat iv-teritorială Oraşul T îrgu Neamţ, reprezentată legal prin Primar Harpa 
Vasilică, persoană juridică de drept  public, cu sediul in localitatea T îrgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr.62, 
judeţul Neamţ, telefon 0233 790245, fax 0233 790508, Cod fiscal 2614104, cont  
_____________________ T rezoreria oraşului Tîrgu Neamţ, in calitate de CONCEDENT , pe de o parte 

şi 
 S.C. Eurosal T rade SRL, cu sediul în localitatea Tîrgu Neamţ, str. Calistrat  Hogaş, nr.2, jud. Neamţ, 
CUI 20798838 R 1590120, reprezentat prin Airinei Stelică, având funcţia de Administrator, in calitate de 
Concesionar, pe de altă parte 

 
AU CONVENIT  ÎNCHEIEREA PREZENT ULUI ACT  ADIŢIONAL 

Art. 1. 
Art.2(1) se  modifică astfe l: 
 „Art . 2(1) Începând cu data de _______, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local 
nr.______________, se dă în exploatare Spaţiul de depozitare temporară a deşeurilor municipale şi 
asimilabile, oraş T îrgu Neamţ, judeţul Neamţ, în suprafaţă de 6000 mp, aparţinând domeniului public al 
oraşului Tîrgu Neamţ, operatorului de salubrizare S.C. Eurosal Trade S.R.L. T îrgu Neamţ, spaţiu identificat  
în Anexa nr.1 la prezentul act  adiţional. 
Art.2. 
Art.2(2) se  modifică astfe l: 
 „Predarea amplasamentului se va face de către Primăria oraşului T îrgu Neamţ, pe bază de proces-
verbal de predare-primire, încheiat  în termen de o zi de la data semnării prezentului act  adiţional.” 
Art.3 
 Se  comple tează Capitolul  VIII O bligaţi i le  părţi lor, după cum urmează: 
Art.18(6) S.C. Eurosal Trade SRL T îrgu Neamţ este obligat  ca în termen de 10 zile de semnarea procesului 
verbal de predare-primire să finalizeze lucrările privind amenajarea Spaţiului de depozitare temporară a 
deşeurilor municipale şi asimilabile, oraş T îrgu Neamţ, judeţul Neamţ, conform Proiectului tehnic 
nr.191/2012 întocmit  de S.C.INTERPROIECT  S.R.L. Bacău. 



Art.18(7) S.C. Eurosal Trade SRL T îrgu Neamţ este obligat  să întocmească documentaţiile în vederea 
obţinerii tuturor avizelor/autorizaţiilor referitoare la autorizarea spaţiului de depozitare temporară a 
deşeurilor municipale şi asimilabile, oraş T îrgu Neamţ, jud. Neamţ, precum şi plata acestora. 
Art .18(8) S.C. Eurosal Trade SRL T îrgu Neamţ este obligat  să întreţină căile de acces către /dinspre spaţiul 
de depozitare temporară a deşeurilor municipale şi asimilabile, oraş T îrgu Neamţ 
Art .18(9) S.C. Eurosal Trade SRL T îrgu Neamţ este obligat  să achite eventualele sancţiuni (amenzi) pe 
care autoritatea locală le-ar primi în cazul neîndeplinirii condiţiilor legale referitoare la depozitarea 
temporară a deşeurilor municipale şi asimilabile. 
Art .18(10) În Spaţiul de depozitare temporară a deşeurilor municipale şi asimilabile, oraş T îrgu Neamţ, 
judeţul Neamţ, dat  în exploatare către S.C. Eurosal T rade S.R.L., se vor depozita, fără taxă, pentru o 
perioadă de patru luni, începând cu data recepţiei Spaţiului de depozitare temporară a deşeurilor municipale 
şi asimilabile, oraş T îrgu Neamţ, judeţul Neamţ.  
Art .18(11) S.C. Eurosal T rade SRL T îrgu Neamţ va asigura paza şi întreţinerea Spaţiului de depozitare 
temporară a deşeurilor municipale şi asimilabile, oraş T îrgu Neamţ, judeţul Neamţ pe perioada 
contractuală; 
Art .18(12) În termen de ____ luni de la darea în folosinţă a Depozitului conform Girov, jud. Neamţ S.C. 
Eurosal T rade SRL T îrgu Neamţ va asigura decontarea cheltuielilor ocazionate de transportul şi 
depozitarea deşeurilor de la T îrgu Neamţ la Depozitului conform de la Girov, jud. Neamţ. 
Art.4. 

Restul prevederilor Contractului nr.55/03.09.2007, modificat prin Actul adiţional nr.1/2009, 
rămân neschimbate 
 
 Prezentul Act  adiţional s-a încheiat  astăzi, _______, la sediul Primăriei oraşului T îrgu Neamţ, în 
t rei exemplare originale. 
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