
 
   ROMANIA 

JUDEŢUL  NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMŢ 

PROIECT 
HOTĂRÎRE 

 
privind majorarea tarifelor prestate de S.C. Eco Tg. S.R.L. Tîrgu Neamţ, pentru 

activitatea de colectare, transport si depozitare temporară a deseurilor. 
 

 Consiliul local al orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț. 
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. k; art.26 alin. (1) lit. a; alin. (4) si alin. (5) din 

Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată 
Având în vedere prevederile Ordinului Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind 

aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor. 

Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică. 

Ca urmare a adresei nr. 242 din 08.01.2015 din partea S. C. ECO TG S.R.L. Tîrgu Neamţ prin 
care a fost înaintat Memoriul Tehnico – Economic justificativ, Fisele de fundamentare a tarifelor si 
Hotărârea AGA nr. 11 din 23.12.2014 privind majorarea tarifelor. 

Luând act de Expunerea de motive  nr.  638 din 14.01.2015 înaintată de Primarului orasului 
Tîrgu Neamţ precum si a Raportului de specialitate al Direcţia Buget Contabilitate Serviciului 
Juridic si Compartimentului  Avizare Mediu din cadrul Primăriei orasului Tîrgu Neamţ. 

Ţinînd cont de avizul comisiilor de specialitate 
 În  temeiul prevederilor art.36 alin. (4), lit. c,  alin. (6)  lit. a, pct. 14 ; art. 45 alin. (2) lit. c si 

art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată. 
 
      HOTĂRĂȘTE 
 

 Art.1 Se aprobă majorarea tarifelor prestate de S.C. Eco Tg. S.R.L. Tîrgu Neamţ, pentru 
activitatea de colectare, transport si depozitare temporară a deseurilor, conform anexei la prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte hotărâri contrare. 
Art.3 Tarifele prestate de S.C. Eco Tg. S.R.L. Tîrgu Neamţ, pentru activitatea de colectare, 

transport si depozitare temporară a deseurilor se aplică de la data adoptări prezentei hotărâri. 
Art.4 Tarifele aprobate conform anexei la prezenta  hotărâre vor cuprinde: 

- colectarea gunoiului de la populaţie; 
- transportul si depozitarea în spaţiul de depozitare temporară a deseurilor 

municipale si asimilabile, oras Tîrgu Neamţ, jud. Neamţ; 
- transportul gunoiului de la Tîrgu Neamţ la Depozitul conform de la Girov. 

Art.5 Tarifele aprobate vor rămâne valabile 1 an calendaristic de la data adoptării prezentei 
hotărâri. 

           Art.6 Compartimentul Avizare Mediu din cadrul     Primăriei orasului Tîrgu Neamț  va lua 
toate masurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

      Art.7 Secretarul orasului Tîrgu Neamț  va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărâri 
instituțiilor si persoanelor interesate, prin compartimentul Administraţie publică locală.    
   

Inițiator, 
A.G.A SOCIETĂŢII S.C. ECO TG SRL     Avizat legalitate 
SOLDAN COSTEL                    ……………..      Secretar oras  
COZMA DUMITRU DANIEL   …………….       Jr. Laura Elena Maftei 
CROITORIU CONSTATIN       …………… 
 



 
 
Primăria orașului Tîrgu Neamț 
Direcţia Buget Contabilitate 
Seviciul Juridic              Aprob 
Compartiment Avizare Mediu                      Primar, 
Nr.  242  din  08.01.2015                    Vasilică Harpa 
 
 
 
 
 

     RAPORT DE SPECIALITATE 
privind majorarea tarifelor prestate de S.C. ECO TG  S.R.L. Tîrgu 

Neamţ,pentru 
activitatea de colectare, transport şi depozitare temporară a deşeurilor. 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. k; art.26 alin. (1) lit. a; alin. (4) 
şi alin. (5) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată 

Având în vedere prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor. 

Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 7 din Legea nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

Ca urmare a adresei nr. 242 din 08.01.2015 venite din partea S. C. ECO TG 
S.R.L. Tîrgu Neamţ prin care a fost înaintat Memoriul Tehnico – Economic 
justificativ, Fişele de fundamentare a tarifelor şi Hotărârea AGA nr. 11 din 23.12.2014 
privind majorarea tarifelor. 

Ca urmare a celor menţionate mai sus propun spre dezbatere si aprobare 
Proiectul de Hotărîre privind majorarea tarifelor prestate de S.C. ECO TG  S.R.L. 
Tîrgu Neamţ,pentru  activitatea de colectare, transport şi depozitare temporară a 
deşeurilor. 
 
 
      Intocmit 
 
         Jr. Vasiliu Sofica Maria 
         Dir. Economic. Ecaterina Iosub 
         Ing. Cezar Nicolae Cojocariu 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
Primăria orașului Tîrgu Neamț       
               Primar                      
Nr.  242  din  08.01.2015     
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

privind majorarea tarifelor prestate de S.C. ECO TG  S.R.L. Tîrgu 
Neamţ,pentru 

activitatea de colectare, transport şi depozitare temporară a deşeurilor. 
 
 
 Văzând raportul de specialitate nr. 242 din  08.01.2015 întocmit de 
către Serviciul Juridic si Compartimentul Avizare Madiu , 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. k; art.26 alin. (1) lit. a; 
alin. (4) şi alin. (5) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 
republicată 

Având în vedere prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor. 

Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 7 din Legea nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

Ca urmare a adresei nr. 242 din 08.01.2015 din partea S. C. ECO TG S.R.L. 
Tîrgu Neamţ prin care a fost înaintat Memoriul Tehnico – Economic justificativ, Fişele 
de fundamentare a tarifelor şi Hotărârea AGA nr. 11 din 23.12.2014 privind 
majorarea tarifelor. 

Prin urmare, luînd în considerare cele menționate mai sus, considerăm oportună 
și necesară aprobarea majorarii tarifelor prestate de S.C. ECO TG  S.R.L. Tîrgu 
Neamţ,pentru activitatea de colectare, transport şi depozitare temporară a deşeurilor. 
 
  

Inițiator 
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR SOCIETĂŢII S.C. ECO TG SR. 

ŞOLDAN COSTEL                    …………….. 
COZMA DUMITRU DANIEL   ……………. 
CROITORIU CONSTATIN       ……………. 

 
 



                                       ANEXĂ  
                                LA HCL NR.  19  DIN 16.02.2015 

 
TARIFELE MAJORATE PRESTATE DE S.C. ECO. TG. S.R.L. TÎRGU NEAMŢ, 

 PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE, TRANSPORT ŞI DEPOZITARE A DEŞEURILOR 
 

 
NR. 
CRT. 

DENUMIRE TARIF FĂRĂ TVA TARIF CU TVA INCLUS 

Tarif pentru 
persoane fizice: 

 
 

 
 

- case 7,04 lei/persoană/lună 8,73 lei/persoană/lună 

1. 

- blocuri 7,04 lei/persoană/lună 8,73 lei/persoană/lună 
2. Tarif agenţi 

economici pentru 
pubele 120 L 

10,59 lei/ridicare 13,13 lei/ridicare 

3. Tarif agenţi 
economici pentru 
pubele 240 L 

21,18 lei/ridicare 26,26 lei/ridicare 

4. Tarif agenţi 
economici pentru 
pubele 1,1 MC 

97,04 lei/ridicare 120,33 lei/ridicare 

5. Tarif MC 88,22 lei/MC 109,40 lei/MC 
 
 
 
 
 

 
 
           
 


