
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contract de delegare a gestiunii prin atribuire directă a 

serviciului de salubrizare nr. 5/22.01.2010 
  
                Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 

 - Hotărârea Consiliului Local al orasului Tîrgu Neamţ nr.160/18.12.2009 prin care s-a 
aprobat delegarea prin atribuire în gestiune directă a serviciului de salubrizare, pentru sistemul de 
colectare, transport si depozitare temporară a deseurilor, către S.C. ECO TG. S.R.L. Tîrgu Neamţ; 
 - HCL nr. 19/27.02.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcionare si a 
Caietului de sarcini ale serviciului de salubrizare; Contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă 
a serviciului de salubrizare nr. 5/22.01.2010, aprobat prin HCL nr.160/18.12.2009; 
 - Cererea inregistrata sub nr. 243/08.01.2015, adresată de către SC ECO TG SRL Tirgu Neamt 
prin care s-a solicitat prelungirea contractului;  

Ţinând cont de Expunerea de motive înaintată de Primarul orasului Tîrgu Neamţ, precum si de 
Raportul de specialitate nr. 537 din 13.01.2015 al Serviciului Juridic si al Biroului Investitii din cadrul 
Primăriei orasului Tîrgu Neamţ prin care se propune incheierea Actului aditional nr. 1 la Contractul de 
delegare a gestiunii prin atribuire directă a serviciului de salubrizare nr. 5/22.01.2010; 
            În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) si alin. (6), lit. a), pct.14 precum si art. 45 alin. (1) din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTĂRĂSTE : 

 
Art.1. Se aprobă  Actul adiţional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă 

a serviciului de salubrizare nr. 5/22.01.2010, anexa la prezenta, încheiat între Orasul Tîrgu Neamţ,  
comunele: Bălţătesti, Ghindăoani, Grumăzesti, Drăgănesti, Brusturi în calitate de delegatari si SC ECO 
TG SRL Tîrgu Neamt, în calitate de delegat. 

Art.2. Se împuterniceste Primarul orasului Tîrgu Neamţ să semneze în numele în numele si pe 
seama orasului Tîrgu Neamţ, Actul adiţional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii prin atribuire 
directă a serviciului de salubrizare nr. 5/22.01.2010. 
 Art.3. Serviciul Juridic si Biroul Investitii din cadrul Primăriei orasului Tîrgu Neamţ va lua 
măsurile corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor si persoanelor interesate. 
Nr. 8 
din 23.01.2015 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier: Cozma Dumitru Daniel 

 
                         Contrasemneaz\,  
                  Secretar oras, 

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


