
R O M Â N I A 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
PROIECT                                                     

 
HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea incarcarii,transportului si depozitarii gunoiului din Statia de sortare, transfer 
si compostare a Orasul Tirgu Neamt in Depozitul conform Girov, cu suportarea cheltuielilor 

aferente de catre Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt 
 

 Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 
           Luand act de prevederile: 
           Legii nr.31/1990  privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, Actul 
constitutiv al S.C. ECO TG SRL Tg. Neamt si Procesul-verbal al Adunarii Generale din data de 26.06.2015, 
Hotararea AGA nr.17 din 26.06.2015,  
          Art. 6 alin.1, lit.k din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate al localitatilor si Legea nr. 99/2014  
pentru modificarea si completarea Legii serviciului  de salubritate a localitatilor, Legea nr.211/2011 privind 
regimul deseurilor;  
         Tinand cont de expunerea de motive a Adunarii Generale a Asociatilor S.C. ECO TG SRL Tg. Neamt 
inregistrata la Institutia noastra cu nr.14054/29.06.2015 si Raportul de specialitate realizat in comun de  Directia 
Buget-Contabilitate, Biroul Investitii si Serviciul Juridic,  inregistrate sub numarul  14055 din 29.06.2015 ; 
         Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
        In temeiul art. 36 alin. (2), lit.d,  art. 45 alin. (2), si art.115 alin.(1) lit.b din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

 Art.1.  Se aproba incarcarea, transportul si depozitarea gunoiului din Statia de sortare, transfer si 
compostare a Orasul Tirgu Neamt in Depozitul conform Girov, cu suportarea cheltuielilor aferente de 
catre Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt, in limita sumei alocate in bugetul de venituri si cheltuieli, 
pe anul 2015, al Orasului Tirgu Neamt; 
Art.2.    De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, orice alte prevederi contrarii se abroga. 
Art.3.  Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Directia Buget-Contabilitate, Biroul Investitii si 
Serviciul Juridic din cadrul Primariei Orasului Tg. Neamt; 
Art.4.   Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari institutiilor si 
persoanelor interesate.   
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La Proiectul de hotarare privind aprobarea incarcarii,transportului si depozitarii gunoiului din 
Statia de sortare, transfer si compostare a Orasul Tirgu Neamt in Depozitul conform Girov, cu 

suportarea cheltuielilor aferente de catre Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt 
 

              Avand in vedere Hotararea AGA si procesul verbal incheiat in data de 31.07.2014 
in sedinta AGA  a S.C. ECO TG S.R.L. Tirgu Neamt privind necesitatea de a depozita in 
Statia de sortare, transfer si compostare Targu Neamt, precum si faptul ca groapa veche 
de gunoi a fost inchisa definitiv. 

        Incepand cu data 01.08.2014 spatiul neconform (groapa veche, situata in Str. 
Marasesti, fara nr.) de depozitare a deseurilor municipale din orasul Targu Neamt a fost 
inchis definitiv, totodata nefiind functional spatiul de depozitare temporara si 
asimilabila a orasului Targu Neamt si   nici depozitul de la Girov. 

        Cu acordul membrilor A.G.A., in sedinta din 31.07.2014, s-a luat decizia ca, deseurile 
menajere colectate conform contractelor incheiate cu utilizatorii sa fie depozitate in 
Statia de sortare, transfer si compostare deseuri Tirgu Neamt. Chiar daca incepand cu 
data de 20.11.2014 s-a deschis spatiul pentru depozitare temporara a deseurilor (cu 
capacitate limitata), administrat de S.C. EUROSAL TRADE S.R.L. unde in prezent sunt 
transportate  deseurile menajere colectate, problema  deseurilor depozitate in statia de 
sortare, transfer si compostare deseuri Tirgu Neamt a ramas nerezolvata. 

         La data de 10.12.2014 Garda Nationala de Mediu, Serviciul Comisariatului Judetean 
Neamt a efectuat un control in Statia de sortare, transfer si compostare Tirgu Neamt in 
urma careia a incheiat raportul de inspectie nr. 290/ 10.12.2014 si a dispus masura de a 
transporta  si depozita deseurile menajere, reziduale din statia  de transfer intr-un 
depozit care detine Autorizatie de mediu (anexa2).  

Prin adresa nr. 20015 din data de 18.12.2014  a fost adusa in atentia Primariei Tirgu 
Neamt situatia necesitatii evacuarii deseurilor din Statie, (anexa3). 



          Totodata, in data de 03.06.2015 s-a formulat  o noua adresa cu nr. 12112 catre 
Primaria Tirgu Neamt in care s-a adus la cunostinta Autoritatii locale faptul ca, deseurile 
depozitate  in  Statia de sortare, transfer si compostare deseuri Tirgu Neamt 
administrata de S.C. ECO TG S.R.L., sunt un real pericol pentru  sanatatea publica si 
protectia mediului inconjurator (anexa3) din urmatoarele motive:  

- Pericol de autoaprindere; 
- Descompunerea deseurilor menajere degajand un miros insuportabil; 
- Imprastierea deseurilor datorita curentilor de aer pe terenurile agricole din 

vecinatatea statiei’ 
- S-a creat un imens focar de infectie ( sobolani, insecte, ciori, caini ) ce poate afecta 

sanatatea populatiei din Tirgu Neamt; 
- Poluarea zonei; 
- Imposibilitatea desfasurarii activitatii S.C. ECO TG S.R.L. in statia de sortare, 

transfer si compostare a deseurilor  din lipsa de spatiu. 
 

         Conform prevederilor pct. 8.3 din anexa HCL al orasului Targu Neamt nr. 76 din 
23.07.2012 deseurile municipale colectate de S.C. ECO TG S.R.L. Tirgu Neamt, trebuiau 
depozitate in spatiul de depozitare Tirgu Neamt (fostul depozit administrat de Acvaterm 
si ulterior de S.C. EUROSAL TRADE S.R.L. , fara taxa pentru orasul Tirgu Neamt (anexa 6). 

         Acest lucru s-a reflectat si in Contractul de prestari servicii cu nr. 520 din data de 
01.11.2013 incheiat cu S.C. EUROSAL TRADE S.R.L. in care este stipulat taxa de rampa de 
0 lei pentru orasul Tirgu Neamt (anexa 5). 

        Pana la deschiderea Spatiului de depozitare temporara, pentru deseurile colectate 
din Orasul Tirgu Neamt, in fundamentarea de pret nu se gaseste pretul de rampa si nici 
nu s-au practicat mariri de tarife pentru gunoiul colectat din Orasul Tirgu Neamt, 
respectandu-se HCL nr.76/2012, desi costurile de operare au crescut ca urmare a 
factorilor externi. 

         Astfel, in momentul de fata S.C. ECO TG S.R.L. Tirgu Neamt este in incapacitate 
financiara de a suporta cheltuielile referitoare la evacuarea deseurilor menajere din 
Statia de sortare deoarece nu a incasat taxa de rampa de la orasul Targu Neamt pe 
perioada depozitarii deseurilor. 

         Potrivit art. nr.5 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare, Autoritatile 
administratiei publice locale, elaborează şi aprobă strategiile locale cu privire la 
dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, ţinând 



seama de prevederile legislaţiei în vigoare, de documentaţiile de urbanism, amenajarea 
teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de programele de dezvoltare economico-
socială a unităţilor administrativ-teritoriale. 

          In perioada 1 august - 20 noiembrie 2014 in Statia de sortare, transfer si 
compostare, a fost depozitata cantitatea de 2952.66 tone : Tg-Neamt - 2251,96 tone si 
comune -700.7 tone (anexa 7). 

         Sanctiunea pentru neevacuarea deseurilor din Statia de sortare , transfer si 
compostare pe care o poate aplica Garda Nationala de Mediu  este cuprinsa intre 30.000 
– 60.000 RON. 

          Pentru ca aceasta cantitate de deseuri mentionata mai sus sa fie incarcata, 
transportata si depozitata intr-un depozit conform, societatea S.C. ECO TG S.R.L.  a 
elaborat estimativ si un calcul cu costurile aferente acestui serviciu (anexa8). 

            

          Din calculul realizat de societate rezulta ca suma necesara pentru transportul 
deseurilor spre eliminare din Statia de sortare la depozitul conform Girov este estimata  
la suma de 187.790 lei, fara profit . 

         Motivat de cele mentionate anterior, consideram oportuna aprobarea unei 
hotarari privind aprobarea incarcarii, transportului si depozitarii gunoiului din 
Statia de sortare, transfer si compostare a Orasul Tirgu Neamt in Depozitul 
conform Girov, cu suportarea cheltuielilor aferente de catre Consiliul Local al 
Orasului Tirgu Neamt 
 

          Anexam in copie: 

1) Procesul verbal si Hot. AGA incheiat in sedinta AGA si din 31.07.2014 
     2)  Raportul de inspectie a Garzii de Mediu 

     3) Adresele trimise catre PRIMARIA TARGU NEAMT nr. 20015 din data 18.12.2014 si 
nr.12112 din data 03.06.2015 

     5) Contractul de prestari servicii nr. 580 din 01.11.2013 incheiat cu S.C. EUROSAL 
TRADE S.R.L. 

     6)  HCL al orasului Targu Neamt nr. 76 din 23.07.2012  



     7) Evidenta cantitatii de deseuri menajere depozitate in Statia de sortare, transfer si 
compostare Targu Neamt.                

     8) Calculul estimativ comparativ pentru transportul deseurilor menajere la un depozit 
conform spre eliminare.  

          

                                 Directia Buget-Contabilitate, 

                                       Ec. Tanasa Carmen    

 

                Compartiment planificare si dezvoltare locala, 

                               Amihailesei Constantin Daniel 

 

 

                             Serviciul Juridic, 

                          Vasiliu Sofica Maria 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S.C. ECO TG S.R.L.TIRGU NEAMT 
AGA 
 
Nr. 2351 /26.06.2015                                                                                      

 
                                                      EXPUNERE DE MOTIVE 
La Proiectul de Hotarare privind aprobarea incarcarii, transportului si depozitarii gunoiului din 
Statia de sortare, transfer si compostare a Orasul Tirgu Neamt in Depozitul conform Girov, cu 

suportarea cheltuielilor aferente de catre Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt 
 

            In conformitate cu Legea nr.31/1990  privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, Actul constitutiv al S.C. ECO TG SRL Tg. Neamt si Procesul-verbal al Adunarii Generale din data de 
26.06.2015, Hotararea AGA nr.17 din 26.06.2015,  
          Art. 6 alin.1, lit.k din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate al localitatilor si Legea nr. 99/2014  
pentru modificarea si completarea Legii serviciului  de salubritate a localitatilor, Legea nr.211/2011 privind 
regimul deseurilor;  
         Cu acordul membrilor A.G.A., in sedinta din 31.07.2014, s-a luat decizia ca, deseurile menajere colectate 
conform contractelor incheiate cu utilizatorii sa fie depozitate in Statia de sortare, transfer si compostare deseuri 
Tirgu Neamt.Chiar daca incepand cu data de 20.11.2014 s-a deschis spatiul pentru depozitare temporara a 
deseurilor (cu capacitate limitata), administrat de S.C. EUROSAL TRADE S.R.L. unde in prezent sunt 
transportate  deseurile menajere colectate, problema  deseurilor depozitate in statia de sortare, transfer si 
compostare deseuri Tirgu Neamt a ramas nerezolvata.  

       La data de 10.12.2014 Garda Nationala de Mediu, Serviciul Comisariatului Judetean Neamt a efectuat un 
control in Statia de sortare, transfer si compostare Tirgu Neamt in urma careia a incheiat raportul de inspectie nr. 
290/ 10.12.2014 si a dispus masura de a transporta  si depozita deseurile menajere, reziduale din statia  de transfer 
intr-un depozit care detine Autorizatie de mediu (anexa2).  
Prin adresa nr. 20015 din data de 18.12.2014  am adus in atentia Primariei Tirgu Neamt situatia necesitatii 
evacuarii deseurilor din Statie. 

          Totodata, in data de 03.06.2015 s-a formulat  o noua adresa cu nr. 12112 catre Primaria Tirgu Neamt in 
care s-a adus la cunostinta Autoritatii locale faptul ca, deseurile depozitate  in  Statia de sortare, transfer si 
compostare deseuri Tirgu Neamt administrata de S.C. ECO TG S.R.L., sunt un real pericol pentru  sanatatea 
publica si protectia mediului inconjurator. 

         Astfel, in momentul de fata S.C. ECO TG S.R.L. Tirgu Neamt este in incapacitate financiara de a suporta 
cheltuielile referitoare la evacuarea deseurilor menajere din Statia de sortare deoarece nu a incasat taxa de rampa 
de la orasul Targu Neamt pe perioada depozitarii deseurilor. 

       Faţă de cele de mai sus, considerăm legală, necesară şi oportună adoptarea unui proiect de hotărâre privind 
privind aprobarea incarcarii, transportului si depozitarii gunoiului din Statia de sortare, transfer 
si compostare a Orasul Tirgu Neamt in Depozitul conform Girov, cu suportarea cheltuielilor 
aferente de catre Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt.  
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