
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contract de delegare a gestiunii prin atribuire directă 

a serviciului de salubrizare nr. 5/22.01.2010 
  
                Consil iul Local  al  oraşului  Tîrgu Neamţ, judeţul  Neamţ; 
 Având în vedere: 

- Legea nr. 101/2006, republicată, privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu 
modificările si completările ulterioare; Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea licenţelor în 
domeniul serviciilor comunitare de ut ilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al oraşului T îrgu Neamţ nr.160/18.12.2009 prin care 
s-a aprobat  delegarea prin atribuire în gest iune directă a serviciului de salubrizare, pentru sistemul de 
colectare, t ransport  si depozitare temporară a deşeurilor, către S.C. ECO T G. S.R.L. T îrgu Neamţ; 
 - HCL nr. 19/27.02.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare si a 
Caietului de sarcini ale serviciului de salubrizare; - Contractul de delegare a gest iunii prin 
atribuire directă a serviciului de salubrizare nr. 5/22.01.2010, aprobat  prin HCL nr.160/18.12.2009, 
Actul adiţional nr. 1 la Contract , aprobat prin HCL nr. 8/23.01.2015; 
 - Cererea înregistrata sub nr. 8582/22.04.2015, adresată de către SC ECO T G SRL Tirgu 
Neamţ prin care s-a solicitat  completarea si modificarea obiectului contractului;  

Ţinând cont  de Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului T îrgu Neamţ, precum şi 
de Raportul de specialitate nr. 11127 din 22.05.2015 al Serviciului Juridic Contencios, 
Administraţie publică din cadrul Primăriei oraşului T îrgu Neamţ ; 
            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 modificările si completările 
ulterioare; 

 
HO TĂRĂŞTE : 

 
Art.1. Se aprobă Actul adiţional nr. 2 la Contractul de delegare a gest iunii prin atribuire 

directă a serviciului de salubrizare nr. 5/22.01.2010, anexa la prezenta, încheiat  între Orasul Tîrgu 
Neamţ,  comunele: Bălţăteşt i, Ghindăoani, Grumăzeşt i, Drăgănest i, Brusturi în calitate de delegatari 
şi SC ECO T G SRL T îrgu Neamt, în calitate de delegat . 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul oraşului T îrgu Neamţ să semneze în numele în numele si 
pe seama orasului T îrgu Neamţ, Actul adiţional nr. 2 la Contractul de delegare a gest iunii prin 
atribuire directă a serviciului de salubrizare nr. 5/22.01.2010. 
 Art.3. Serviciul Juridic Contencios, Administrat ie publica din cadrul Primăriei orasului Tîrgu 
Neamţ va lua măsurile corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

Art.4. Secretarul orasului T îrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotărâri inst ituţiilor si persoanelor interesate. 

Iniţiator, 
Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, 

Harpa Vasilică 
 
 



Avizat pentru legalitate,  
     S ecretarul oraşului Tîrgu Neamţ, 

     jr. Laura Elena Maftei 
OMI/OMI 
Ex.2 
Ds. 4/III 
 
               
 

PRIMĂRIA O RAŞULUI TÎRGU NEAMŢ     
Nr. 11127 din  22.05.2015 

 
 
 

EXPUNERE DE MOT IVE 
privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contract de delegare a gestiunii prin atribuire directă 

a serviciului de salubrizare nr. 5/22.01.2010 
  
  
 

Având in vedere prevederile: 
 
Art . 2 alin. 3 si art . 4 alin. 3 din Legea nr. 101/2006, republicată, privind serviciul de 

salubrizare a localităţilor, cu modificările si completările ulterioare; 
Art . 6 alin. 2 lit . a , b şi h, si art . 48 alin. 1 lit. c si alin. 4 din H.G. nr. 745/2007 pentru 

aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de ut ilităţi 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârea Consiliului Local al oraşului T îrgu 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, t ransport  si depozitare temporară a deşeurilor, către S.C. ECO T G. S.R.L. T îrgu Neamţ; 

Contractul de delegare a gest iunii prin atribuire directă a serviciului de salubrizare nr. 
5/22.01.2010, Actul adiţional nr. 1 la Contract . 

Cererea înregistrata la noi sub nr. 8582/22.05.2015, adresată de către SC ECO T G SRL 
Tirgu Neamt prin care s-a solicitat  modificarea şi completarea obiectului Contractului de delegare a 
gest iunii prin atribuire directă a serviciului de salubrizare conform prevederilor legii 101/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Se impune încheierea unui act  adiţional de modificare şi completare a obiectului Contractului 
de delegare a gestiunii prin atribuire directă a serviciului de salubrizare. 

 
 Faţă de cele de mai sus, supunem spre aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Actului adiţional nr. 2 la Contract de delegare a gestiunii prin atribuire directă a serviciului de 
salubrizare nr. 5/22.01.2010 
 
 

Iniţiator, 
Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, 

Harpa Vasilică 
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PRIMĂRIA O RAŞULUI TÎRGU NEAMŢ     
Nr. 11127 din  22.05.2015 
                                                                                                                                           Aprob, 
                                                                                                                              Primar, Vasilica 
Harpa 

 
 
 

RAPORT  DE SPECIALIT ATE 
privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contract de delegare a gestiunii prin atribuire directă 

a serviciului de salubrizare nr. 5/22.01.2010 
  
  

Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului T îrgu Neamţ nr.160/18.12.2009 s-a aprobat  
delegarea prin atribuire în gest iune directă a serviciului de salubrizare, pentru sistemul de colect are, 
t ransport si depozitare temporară a deşeurilor, către S.C. ECO TG. S.R.L. T îrgu Neamţ. 

Contractul de delegare a gest iunii prin atribuire directă a serviciului de salubrizare nr. 
5/22.01.2010 a fost  încheiat  pentru o perioada de 5 (cinci) ani, şi prelungit  prin Act  adit ional nr. 1 
pentru o nouă perioadă de 30 luni. 

Având în vedere prevederile  
Art. 2 alin. 3 din Legea nr. 101/2006, republicată, privind serviciul de salubrizare a 

localităţilor, cu modificările si completările ulterioare:  
Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi: 

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 
provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, 
fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 
acumulatori; 
b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 
c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; 
d) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare; 
e) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare; 
f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 
timp de polei sau de îngheţ; 
h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de 
ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare; 
i) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; 



j) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale 
şi a deşeurilor similare; 
k) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 

 
Ale art. 4 alin. 3 din aceeaşi lege:   
Activităţile specifice serviciului de salubrizare se gestionează şi se exploatează prin 

intermediul unor structuri specializate, denumite în continuare operatori, licenţiate în condiţiile 
Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu excepţia operatorilor 
care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b)-e), h) şi i), care sunt reglementate 
prin legi speciale şi/sau care se desfăşoară ocazional. 

 
Ale art . 6 alin. 2 lit . a , b şi h din H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea  Regulamentului 

privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de ut ilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

Activităţile specifice serviciului public de salubrizare a localităţilor, pentru care A.N.R.S.C. 
acordă licenţe, în condiţiile prezentului regulament, sunt următoarele: 
a) precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice 
periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special; 
b) sortarea deşeurilor municipale; 
c)măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
d) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 
timp de polei sau îngheţ; 
e) depozitarea controlată a deşeurilor municipale; 
f) înfiinţarea depozitelor de deşeuri menajere şi administrarea acestora; 
g) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; 
h) colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi 
demolări; 
i) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 

 
Ale art . 48 alin. 1 lit . c si alin. 4 din hotărârea invocată mai sus,: 

La cererea titularului, (…) sau din proprie iniţiativă, A.N.R.S.C. poate decide modificarea 
licenţei în următoarele situaţii: c) în cazul în care intră în vigoare acte normative care modifică 
cadrul legislativ pentru domeniul reglementat. 

 
Prin cererea înregistrata la noi sub nr. 8582/22.04.2015, adresată de către SC ECO T G SRL 

Tirgu Neamt s-a solicitat completarea şi modificarea obiectului  contractului, astfel: 
Art . 2 din cap. II a Contractul  de delegare a gest iunii prin atribuire directă a serviciului de 

salubrizare nr. 5/22.01.2010, se completează şi se modifică, după cum urmează: delegarea serviciilor 
are exclusivitate pe durata contractului şi se referă la: 

- colectarea separată şi transportul separat  al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 
provenind din act ivităţi comerciale, din industrie si inst ituţii, inclusiv fracţii colectate separat , fără a 
aduce at ingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 

- colectarea si t ransportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de act ivităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 

- operarea/ administrarea spaţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile 
similare; 

- sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare. 
 

 



Ca urmare a acestor considerente se impune încheierea unui act  adiţional de completare şi 
modificare a obiectului contractului, drept  pentru care propunem Consiliului local spre aprobare  
Actul adiţional nr. 2 la Contractul  de delegare a gestiunii prin atribuire directă a serviciului de 
salubrizare nr. 5/22.01.2010. 

 
 
 
                         Serviciul juridic,                                             Biroul investitii, 
                        Vasiliu Sofica Maria                                          ing. Cojocaru Cezar 
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ANEXA  
                                                                                                   LA HCL NR.        DIN 

 
 
 
Orasul Tirgu Neamt                                                                    SC ECO TG SRL                                  
Nr. _____ / ____________                                                   Nr. _____ / ____________ 
 
Comuna Baltatesti 
 Nr. _____ / ____________ 
 
Comuna Ghindaoani 
Nr. _____ / ____________ 
 
Comuna Grumazesti 
Nr. _____ / ____________ 
 
Comuna Brusturi 
Nr. _____ / ____________ 
 
Comuna Draganesti 
Nr. _____ / ____________ 
 
                                            

ACT ADITIONAL NR 2 
LA CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN ATRIBUIRE DIRECTA A SERVICIULUI DE 
SALUBRIZARE IN ORASUL TIRGU NEAM T, COM UNA BALTATESTI, COM UNA 

BRUSTURI, COMUNA DRAGANESTI, COMUNA GHINDAOANI, COMUNA 
GRUMAZESTI CATRE OPERATORUL SC ECO TG SRL TG NEAM T, nr. 5/22.01.2010 

 
Încheiat la data ______________  între: 



 
PĂRTILE CONTRACTANTE. 
 

 Orasul Tirgu Neamt, cu sediul in Tg Neamt, str. Stefan cel M are, nr. 62, jud. Neamt, 
telefon/fax 0233 790 245; 0233 790 508, reprezentata prin dl. Harpa Vasilica, avand functia de 
Primar, pe de o parte, în calitate de delegatar  
         şi  

Comuna Baltatesti, cu sediul in Baltatesti, jud. Neamt, tel. 0233 244 006 reprezentata 
prin dl. Mihaila Ioan Gheorghe, avand functia de Primar, pe de o parte, în calitate de delegatar  
        si 

Comuna Ghindaoani , cu sediul in Ghindaoani, jud. Neamt, tel. 0233 270 257 reprezentata 
prin dl.  Savin Iuliu, avand functia de Primar, pe de o parte, în calitate de delegatar  
        si 

Comuna Grumazesti , cu sediul in Grumazesti, jud. Neamt, tel. 0233 786 009  
reprezentata prin dl. Matase Constantin, avand functia de Primar, pe de o parte, în calitate de 
delegatar  
        si 

Comuna Brusturi , cu sediul in Brusturi, jud. Neamt, tel. 0233 789 006  reprezentata prin 
dl. Lozonschi Daniel, avand functia de Primar, pe de o parte, în calitate de delegatar  

si 
Comuna Draganesti , cu sediul in Draganesti, jud. Neamt, tel. 0233 789 386  reprezentata 

prin dl. Bistriceanu Petrica, avand functia de Primar, pe de o parte, în calitate de delegatar  
        si 

Operatorul SC ECO TG SRL, cu sediul social in Tirgu Neamt, B-dul Stefan Cel M are, Nr 
48 B, judetul Neamt, TEL/FAX 0233.790.744, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr 
J27/11/08.01.2010, CUI RO26380973, reprezentata prin domnul TOM A OVIDIU CATALIN 
in calitate de Director General, director economic dl. Gabor Adrian, pe de alta parte in calitate 
de delegat; 
 

Având in vedere prevederile: 
 
Art . 2 alin. 3 si art . 4 alin. 3 din Legea nr. 101/2006, republicată, privind serviciul de 

salubrizare a localităţilor, cu modificările si completările ulterioare; 
Art . 6 alin. 2 lit . a , b şi h, si art . 48 alin. 1 lit. c si alin. 4 din H.G. nr. 745/2007 pentru 

aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de ut ilităţi 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

     Între părti a intervenit prezentul: 
                                                        
                                                            ACT ADITIONAL  
 

Art 1.  Art. 2 din Cap. II  - Obiectul contractului de delegare prin atribuire directă a 
gest iunii, se modifică şi se completează, după cum urmează:  

Delegarea serviciilor are exclusivitate pe durata contractului şi se referă la: 
- colectarea separată şi transportul separat  al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 

provenind din act ivităţi comerciale, din industrie si inst ituţii, inclusiv fracţii colectate separat , fără a 
aduce at ingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 

- colectarea si t ransportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de act ivităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 



- operarea/ administrarea spaţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile 
similare; 

- sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare. 
Art 2. Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate. 

 
Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi______________, în 8 (opt) exemplare originale 

şi intră în vigoare la data semnării. 
 

Delegatar,                                                                               Delegat, 
                 


