
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Actului adiţional nr.3 la  

Contractul de concesionare a serviciului public de salubrizare nr.55/03.09.2007  
 
Consil iul  Local al  oraşului  Tîrgu Neamţ, judeţul  Neamţ; 

 Având în vedere: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.114 din 31.07.2014, pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Neamţ nr.183/2013 prevind preluarea unor terenuri în administrarea Consiliului 
Judeţean Neamţ cu referire la diminuarea suprafeţei de teren preluată în administrare cu suprafaţa de 6500 
mp; 
 - Hotărârea Consiliului Local al oraşului T îrgu Neamţ nr.141/24.07.2014 privind aprobarea 
dezmembrării imobilului teren în suprafaţă de 40000 mp aparţinând domeniului public al oraşului T îrgu 
Neamţ în două loturi şi diminuarea suprafeţei de teren dată în administrare Consiliului Judeţean Neamţ; 
 - Contactul de concesiune a serviciului public de salubrizare nr.55/03.09.2007, precum şi Actul 
adiţional 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 Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicat  
Ţinând cont  de Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, precum şi de 

Raportul de specialitate nr.18557 din 21.11.2014 al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei oraşului 
Tîrgu Neamţ; prin care se propune modificarea contractului de concesionare a serviciului public de 
salubrizare nr.55/03.09.2007; 

În temeiul prevederilor art .36 alin.2, lit .“c”, alin.5  lit .”a” şi „b” şi alin.9, ale art . 45 alin. 1 si 
alin.3, art .115 din Legea nr.215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE : 
Art.1. Se aprobă Actul adiţional nr.3 la Contractul de concesiune nr.55/03.09.2007, încheiat  între 

Oraşul Tîrgu Neamţ, în calitate de concedent  şi S.C. Eurosal T rade S.R.L. Tîrgu Neamţ, în calitate de 
concesionar, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia: 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul oraşului T îrgu Neamţ să semneze în numele Consiliului Local 
Actul adiţional nr.3 la Contractul de concesiune nr.55/03.09.2007. 
 Art.3. Serviciul Urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei oraşului T îrgu Neamţ va 
lua măsurile corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. Secretarul oraşului T îrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
inst ituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
Nr.261  
din 05.12.2014          Presedinte sedinta, 

Consilier: Dron Vasile  
                                                                                    Contrasemneaza,  

                                                                                                     S ecretar oras, 
                                                                                                               Laura Elena Maftei  
         
       Total consilieri locali     18 
        Prezenti                
        Pentru                         
        Împotrivă                          

   Abtineri          



 


