
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
privind însuşirea Protocolului privind reglementarea evacuării deşeurilor depozitate în Spaţiul de 

depozitare temporară a deşeurilor municipale şi asimilabile oraş Tîrgu Neamţ 
 

Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Analizând Expunerea de motive a primarului oraşului Tîrgu Neamţ şi Referatul comun al 
Serviciului Juridic-Contencios administrativ şi Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, 
ambele înregistrate cu nr.9542/04.05.2015 prin care se propune însuşirea Protocolului privind 
reglementarea evacuării deşeurilor depozitate în Spaţiul de depozitare temporară a deşeurilor 
municipale şi asimilabile oraş Tîrgu Neamţ; 
 În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României privind depozitarea deşeurilor 
nr.349/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Mediului şi 
Gospodăririi Apelor pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor 
nr.757/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Luând act de avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.b, lit.d şi lit.e, art.39 alin.(1), ale art. 45 alin.(1) şi 
ale art.115 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 Se aprobă însuşirea Protocolului privind reglementarea evacuării deşeurilor depozitate 
în Spaţiul de depozitare temporară a deşeurilor municipale şi asimilabile oraş Tîrgu Neamţ, conform 
anexei la prezenta. 

Art.2 Se mandatează Primarul oraşului Tîrgu Neamţ să semneze în numele şi pentru oraşul 
Tîrgu Neamţ Protocolul prevăzut la art.1. 

Art.3 Serviciul Juridic-Contencios administrativ şi Serviciul Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului vor lua măsurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

Art.4 Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
 

Iniţiator, 
Primar, 

HARPA VASILICĂ 
 

      
 

  
 

Avizat legalitate, 
     Secretar, 

                                                   Jr. LAURA ELENA MAFTEI 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                           APROB, 
Serviciul Juridic-Contencios, Administraţie locală                         Primar, 
Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului               Harpa Vasilică 
Nr. 9542 din 04.05.2015 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de Act adiţional la Contract de concesionare a serviciului 

public de salubrizare nr.55/03.09.2007  

  Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ nr.168/30.12.2009 s-a aprobat parteneriatul 
cu Consiliul Judeţean Neamţ, în scopul realizării proiectului „Sistem Integrat de Gestionare al Deşeurilor în 
Judeţul Neamţ” 
 Ca urmare, prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ nr.183/10.10.2013 s-a hotărât 
darea în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a terenului pe care se află situat depozitul neconform de 
deşeuri Tîrgu Neamţ în vederea închiderii acestuia, aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, suprafaţa totală dată în administrare fiind de 40000mp. 
 Pe suprafaţa dată în administrare Consiliului Judeţean Neamţ se regăsea investiţia nefinalizată a 
Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ reprezentând Spaţiu de depozitare temporară a deşeurilor municipale şi 
asimilabile Tîrgu Neamţ – jud. Neamţ, investiţie ce a trebuit finalizată pentru a depozita deşeurile până la 
deschiderea depozitului Girov – jud. Neamţ. 
 În vederea continuării şi eficientizării investiţiilor deja începute, precum şi pentru evitarea situaţiilor 
neplăcute care ar putea să  apară ca urmare a inexistenţei altor locaţii pentru depozitarea gunoiului şi pentru 
adăpostirea câinilor fără stăpân s-a aprobat HCL nr.141/2014 privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren 
în suprafaţă de 40000mp aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ în două loturi şi diminuarea 
suprafeţei de teren dată în administrare Consiliului Judeţean Neamţ. 
 Ca urmare a acestui fapt, Consiliul Judeţean Neamţ a decis în şedinţa din 31.07.2014, prin HCJ 
nr.114/31.07.2014, modificarea HCJ nr.183/2013 privind preluarea unor terenuri în administrarea Consiliului 
Judeţean Neamţ, în sensul diminuării suprafeţei de teren preluată în administrare cu 6500 mp, teren care se 
redă în administrarea Consiliului Local Tîrgu Neamţ. 
 Pe de altă parte, Art.16, alin.2 din 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, referitor la Drepturile concedentului, stabileşte că „Concedentul are următoarele 
drepturi: (…) De a modifica în mod unilateral partea reglementată a contractului de concesiune din motive 
excepţionale legate de interesul naţional sau local” 
 Ca urmare, se va da in exploatare SC EUROSAL TRADE SRL suprafaţa de teren de 6500 mp, pe care 
această societate a amanajat, pe cheltuiala proprie, Spaţiu de depozitare temporară a deşeurilor municipale şi 
asimilabile Tîrgu Neamţ – jud. Neamţ, locaţie în care se depozitează temporar gunoiul menajer provenit din 
oraşul Tîrgu Neamţ şi comunele deservite de către SC ECO TG SRL – încheindu-se astfel Actul adiţional nr.2 
la Contractul nr.55/2007. 
 Ulterior, prin HCL nr.261/05,12,2014 a fost aprobat Actul adiţional nr.3 la Contractul nr.55/2007, 
între alte prevederi ale acestuia existând şi cele referitoare la încheierea unui protocol între părţi cu privire la 
evacuarea deşeurilor depozitate în Spaţiul de depozitare temporară a deşeurilor municipale şi asimilabile 
Tîrgu Neamţ – jud. Neamţ. 
 Luând act de cele expuse mai sus, supunem spre aprobare şi analiză Consiliului local al oraşului Tîrgu 
Neamţ: 

- Protocolul privind reglementarea evacuării deşeurilor depozitate în Spaţiul de depozitare temporară a 
deşeurilor municipale şi asimilabile oraş Tîrgu Neamţ. 

- Mandatarea Primarului oraşului Tîrgu Neamţ să semneze în numele şi pentru oraşul Tîrgu Neamţ 
Protocolul privind reglementarea evacuării deşeurilor depozitate în Spaţiul de depozitare temporară a 
deşeurilor municipale şi asimilabile oraş Tîrgu Neamţ. 

 
Întocmit, 

       Serviciul UAT   Serviciul Juridic-Contencios administrativ 
ing. Cojocariu Cezar Nicolae                      sef serviciu jr. Oana-Maria Iftode 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ     
Nr.9542 din 04.05.2015 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de Act adiţional la Contract de concesionare a serviciului 
public de salubrizare nr.55/03.09.2007  

  
 Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ nr.168/30.12.2009 s-a aprobat parteneriatul 
cu Consiliul Judeţean Neamţ, în scopul realizării proiectului „Sistem Integrat de Gestionare al Deşeurilor în 
Judeţul Neamţ” 
 Ca urmare, prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ nr.183/10.10.2013 s-a hotărât 
darea în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a terenului pe care se află situat depozitul neconform de 
deşeuri Tîrgu Neamţ în vederea închiderii acestuia, aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, suprafaţa totală dată în administrare fiind de 40000mp. 
 Pe suprafaţa dată în administrare Consiliului Judeţean Neamţ se regăsea investiţia nefinalizată a 
Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ reprezentând Spaţiu de depozitare temporară a deşeurilor municipale şi 
asimilabile Tîrgu Neamţ – jud. Neamţ, investiţie ce a trebuit finalizată pentru a depozita deşeurile până la 
deschiderea depozitului Girov – jud. Neamţ. 
 În vederea continuării şi eficientizării investiţiilor deja începute, precum şi pentru evitarea situaţiilor 
neplăcute care ar putea să  apară ca urmare a inexistenţei altor locaţii pentru depozitarea gunoiului şi pentru 
adăpostirea câinilor fără stăpân s-a aprobat HCL nr.141/2014 privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren 
în suprafaţă de 40000mp aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ în două loturi şi diminuarea 
suprafeţei de teren dată în administrare Consiliului Judeţean Neamţ. 
 Ca urmare a acestui fapt, Consiliul Judeţean Neamţ a decis în şedinţa din 31.07.2014, prin HCJ 
nr.114/31.07.2014, modificarea HCJ nr.183/2013 privind preluarea unor terenuri în administrarea Consiliului 
Judeţean Neamţ, în sensul diminuării suprafeţei de teren preluată în administrare cu 6500 mp, teren care se 
redă în administrarea Consiliului Local Tîrgu Neamţ. 
 Pe de altă parte, Art.16, alin.2 din 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, referitor la Drepturile concedentului, stabileşte că „Concedentul are următoarele 
drepturi: (…) De a modifica în mod unilateral partea reglementată a contractului de concesiune din motive 
excepţionale legate de interesul naţional sau local” 
 Ca urmare, se va da in exploatare SC EUROSAL TRADE SRL suprafaţa de teren de 6500 mp, pe care 
această societate a amanajat, pe cheltuiala proprie, Spaţiu de depozitare temporară a deşeurilor municipale şi 
asimilabile Tîrgu Neamţ – jud. Neamţ, locaţie în care se depozitează temporar gunoiul menajer provenit din 
oraşul Tîrgu Neamţ şi comunele deservite de către SC ECO TG SRL – încheindu-se astfel Actul adiţional nr.2 
la Contractul nr.55/2007. 
 Ulterior, prin HCL nr.261/05,12,2014 a fost aprobat Actul adiţional nr.3 la Contractul nr.55/2007, 
între alte prevederi ale acestuia existând şi cele referitoare la încheierea unui protocol între părţi cu privire la 
evacuarea deşeurilor depozitate în Spaţiul de depozitare temporară a deşeurilor municipale şi asimilabile 
Tîrgu Neamţ – jud. Neamţ. 
 Luând act de cele expuse mai sus, supunem spre aprobare Proiectul de hotărâre privind privind 
însuşirea Protocolului privind reglementarea evacuării deşeurilor depozitate în Spaţiul de depozitare 
temporară a deşeurilor municipale şi asimilabile oraş Tîrgu Neamţ 
 
 

Primar, 
Harpa Vasilică 

 
 
MC/MC 
Ex.2 
Ds. 4/III 
 
 
 
 



PROTOCOL 
privind depozitarea deşeurilor în Spaţiul de depozitare temporară a deşeurilor 

municipale şi asimilabile, oraş Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ, până la deschiderea 
Depozitului conform de la Girov, judeţul Neamţ şi relocarea acesora 

 
între: 

- Oraşul Tîrgu Neamţ – prin Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ,  
 Sediul în Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr.62 

şi 
- S.C. EUROSAL TRADE S.R.L. Tîrgu Neamţ – prin director Airinei Stelică 

 Sediul în Tîrgu Neamţ, str.Calistrat Hogaş, nr.2 
- S.C. ECO TG S.R.L. Tîrgu Neamţ, - prin director Toma Ovidiu Cătălin 

 Sediul în Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr.48 
 
a intervenit prezentul Protocol. 
 
 Acest Protocol a fost însuşit prin HCL nr._______________ de către autorităţile 
publice deliberative. 
 
Art.1 OBIECTUL PROTOCOLULUI 

Prezentul Protocol reglementează depozitarea deşeurilor în Spaţiul de 
depozitare temporară a deşeurilor municipale şi asimilabile, oraş Tîrgu Neamţ, judeţul 
Neamţ, până la deschiderea Depozitului conform de la Girov, judeţul Neamţ, precum 
şi măsurile şi metodele de relocare şi eliminare finală a deşeurilor depozitate în Spaţiul 
de depozitare temporară Tîrgu Neamţ 
 
Art.2 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

a) – s-a implementat un sistem de colectare selectivă a deşeurilor 
b) – se întreprind demersuri pentru conştientizarea populaţiei în vederea implementării 

sistemului de colectare selectivă 
c) – s-a organizat şi amenajat Spaţiul de depozitare temporară a deşeurilor municipale şi 

asimilabile, oraş Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ 
 
Art.3 OBLIGAŢIILE S.C. EUROSAL TRADE S.R.L. TÎRGU NEAMŢ 
3.1. Obligaţiile S.C. EUROSAL TRADE S.R.L. Tîrgu Neamţ pentru monitorizarea 
Spaţiului de depozitare temporară a deşeurilor municipale şi asimilabile, oraş Tîrgu 
Neamţ, judeţul Neamţ 
 Având în vederea faptul că societatea care are dreptul să exploateze Spaţiul de 
depozitare temporară a deşeurilor municipale şi asimilabile, oraş Tîrgu Neamţ, judeţul 
Neamţ este S.C. EUROSAL TRADE S.R.L. Tîrgu Neamţ s-au stabilit în sarcina 
acesteia următoarele obligaţii, în conformitate cu prevederile HG nr.349/2005 privind 
depozitarea deşeurilor: 



a) Supraveghează, monitorizează şi asigură prin mijloace proprii paza perimetrului 
Spaţiului de depozitare temporară a deşeurilor municipale şi asimilabile, oraş Tîrgu 
Neamţ, judeţul Neamţ 

b) Este obligat să anunţe în mod operativ autorităţile competente pentru protecţia 
mediului de producerea de efecte semnificative asupra mediului, relevate prin 
proceduri de control şi să respecte decizia autorităţii teritoriale pentru protecţia 
mediului privind măsurile de remediere impuse 

c) Să nu permită accesul pe suprafaţa depozitului neconform a autovehiculelor, utilajelor 
şi atelajelor cu tracţiune animală 

d) Să nu permită accesul pe suprafaţa depozitului a persoanelor neautorizate (ex. 
căutători de deşeuri, persoane cu animale etc.) 

e) Să nu permită depozitarea deşeurilor şi să nu depoziteze deşeuri pe suprafaţa 
depozitului neconform sistat (aflat în vecinătate), în suprafaţă de 33500, identificat cu 
nr. cad. 53968. 

f) Să intervină pe depozitul neconform numai pentru prevenirea şi stingerea incendiilor 
generate de autoaprinderea deşeurilor prin acoperire cu deşeu inert şi pământ 

g) Să permită accesul în Spaţiul de depozitare temporară a deşeurilor municipale şi 
asimilabile, oraş Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ pentru efectuarea de lucrări de 
igienizare, dezinsecţie şi deratizare la solicitarea autorităţilor competente în domeniu 

h) Să monitorizeze / supravegheze permanent nivelul levigatului şi să vidanjeze de câte 
ori este nevoie levigatul din cuva de la baza depozitului temporar, pentru prevenirea 
evitării deversării 

i) să execute lucrări de consolidare pentru deşeurile depuse, precum şi taluzarea acestora 
j) să monteze plăcuţe avertizoare care să definească fiecare activitate 

 
3.2. Obligaţiile S.C. EUROSAL S.R.L. Tîrgu Neamţ privind depozitarea deşeurilor 
Spaţiul de depozitare temporară a deşeurilor municipale şi asimilabile, oraş Tîrgu 
Neamţ, judeţul Neamţ, spaţiul autorizat, până la deschiderea Depozitului conform 
Girov 
 a) să primească în depozitul temporar deşeurile colectate de către S.C. ECO TG 
S.R.L., încheind cu această societate contract. 
 b) să organizeze şi să supravegheze stocarea deşeurilor în depozitul temporar 
autorizat 
 c) să întreţină zilnic platforma de preluare în perfectă stare de curăţenie, şi 
periodic, cel puţin o dată la 3 luni, să descongestioneze zona de deşeurile inerte 
 d) să monitorizeze toate intrările şi maşinile / autospecialele de deşeuri pe  
producători 
 e) să delimiteze cu gard limita dintre depozitul vechi neconform pe care s-a 
sistat depozitarea şi care a fost închis şi depozitul temporar autorizat de către 
autorităţile de mediu pe suprafaţa căruia se stochează în prezent deşeurile colectate 
3.3. Alte obligaţii ce revin S.C. EUROSAL TRADE S.R.L. 



 a) să respecte în totalitate obligaţiile impuse de Administraţia Naţională Apele 
Române şi consemnate în Autorizaţia de Gospodărie a Apelor eliberată de 
Administraţia Bazinală de Apă Siret 
 b) să respecte în totalitate obligaţiile impuse de Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Mediului şi consemnate în Autorizaţia de Mediu eliberată de Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Neamţ 
 
 
Art.4 OBLIGAŢIILE S.C. ECO TG S.R.L. TÎRGU NEAMŢ 
a) să respecte angajamentele asumate prin contractele de prestare a serviciilor 
publice de salubrizare încheiate cu unităţile administrative-teritoriale ale oraşului Tîgu 
Neamţ şi comunelor Balţăteşti, Ghindăoani, Grumăzeşti, Brusturi, Drăgăneşti 

b) să cântăreasca/măsoare fiecare transport de deșeuri intrat în Spaţiul de 

depozitare temporară a deşeurilor municipale şi asimilabile, oraş Tîrgu Neamţ, judeţul 
Neamţ 
c) să încheie contract cu operatorul autorizat să exploateze Spaţiul de depozitare 
temporară a deşeurilor municipale şi asimilabile, oraş Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ 
 
Art.5 OBLIGAŢIILE ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

a) Până la finalizarea monitorizării post-închidere să nu încheie orice act juridic, având 
ca obiect acest teren 
 
Art.6 OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR SEMNATARE CU PRIVIRE LA ÎNCHIDEREA 
DEPOZITULUI TEMPORAR AUTORIZAT 
6.1. Obligaţiile S.C. EUROSAL S.R.L. Tîrgu Neamţ 
 a) la darea în folosinţă a depozitului conform Girov-Neamţ depozitul temporar 
va fi închis 

b) de la darea în folosinţă a depozitului conform Girov va transporta deşeurile 
colectate în depozitul conform 
 c) cantitatea de deşeuri depozitată în depozitul temporar care excede cantitatea 
de deşeuri preluată de la SC ECO TG SRL va fi transportată la depozitul conform 
Girov de către SC EUROSAL TRADE SRL si va fi achitata taxa de depozitare 
aferenta 
6.2. Obligaţiile S.C. ECO TG S.R.L. Tîrgu Neamţ 
 a) de la darea în folosinţă a depozitului conform Girov va transporta parte din 
deşeurile depozitate în depozitul temporar la depozitul conform Girov, cantitatea ce va 
fi transportată fiind aceeaşi care a fost depozitată în spaţiul temporar organizat în 
oraşul Tîrgu Neamţ, str.Mărăşeşti  



b) să achite taxa de depozitare aferenta cantitatii de deseuri evacuată din Spaţiul 
de depozitare temporară Tîrgu Neamţ şi depozitată în depozitul conform Girov 
 b) să încheie cu autorităţile publice locale convenţii cu privire la suportarea 
cheltuielilor de transport, precum şi a taxei de depozitare a deşeurilor în depozitul 
conform Girov  
 
6.3. Obligaţiile Oraşului Tîrgu Neamţ 
 a) să analizeze posibilitatea finanţării cheltuielilor legate de transportul 
gunoiului menajer, precum şi achitarea taxei de depozitare în depozitul conform 
Girov, pentru deşeurile provenite din oraşul Tîrgu Neamţ şi depozitate în depozitul 
temporar Tîrgu Neamţ  
 
Art.7 DURATA PROTOCOLULUI 
7.1. Prezentul Protocol privind depozitarea deşeurilor în Spaţiul de depozitare 
temporară a deşeurilor municipale şi asimilabile, oraş Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ 
intră în vigoare la data semnării şi este valabil până la data închiderii Spaţiului de 
depozitare temporară a deşeurilor municipale şi asimilabile, oraş Tîrgu Neamţ 
(închidere consemnată în actele emise de autorităţile cu atribuţii de monitorizare şi 
control în domeniu) 
7.2. În cazul nerespectării obligaţiilor asumate prin protocol de către părţi, prezentul 
protocol va înceta din iniţiativa părţilor semnatare 
 
Art.8 CONTROLUL ACTIVITĂŢII 
 Controlul modului de îndeplinire şi respectarea obligaţiilor asumate de către 
S.C. EUROSAL TRADE S.R.L. şi S.C. ECO TG S.R.L. se realizează în mod 
permanent de către autoritatea publică semnatară precum şi de către reprezentanţii 
Gărzii de Mediu, ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ sau a altor instituţii cu 
competenţă în domeniul protecţiei mediului şi al protecţiei sănătăţii populaţiei. 
 
 Prezentul protocol s-a încheiat astăzi, ________, în 4 exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare parte pe bază de semnătură. 
 
 
 
 
 


