
    ROMÂNIA 
        JUDEŢUL NEAMŢ 

         CONSILIUL  LOCAL  AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
                                                               HOTĂRÂRE 
        privind aprobarea luării în administrare a platformelor de colectare  a deseurilor 
  realizate  în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat  al  
                                            Deseurilor în Judeţul Neamţ” 
 
              Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamţ , Judeţul Neamţ 
           Avănd in vedere prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările si  
completările ulterioare;  
          Examinând expunerea de motive nr. 25285 din 14.12.2015 a Primarului orasului Tîrgu Neamţ; 
          Văzând raportul de specialitate nr. 25285 din 14.12.2015 al compartimentului  de specialitate cu atribuţii în 
domeniu, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 242/25.11.2015, adresa  Consiliului Judeţean Neamţ  nr.  
22913/08.12.2015, Acor dul de Parteneriat în vederea realizării proiectului  „Sistem de Management Integrat al  
Deseurilor în Judeţul Neamţ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orasului  Tîrgu Neamţ  nr.168/2009  cu 
modificările si completările ulterioare, precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
      În baza prevederilor art. 36 alin. (2) llit. d), alin. (4) lit. f) ,  alin. (6) lit. a) pct. 14  si art. 45 alin. (3) din Legea  
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
 
                                                               HOTĂRÂSTE : 
      Art.1: Se aprobă luarea în administrare a platformelor de colectare a deseurilor, proprietatea Judeţului Neamţ,  
realizate în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de  Management Integrat  al Deseurilor în Judeţul  
Neamţ”, date în adminstrare unităţii  administrativ -teritoriale orasul Tîrgu Neamţ în baza Hotărârii Consiliului  
Judeţean Neamţ nr. 242/25.11.2015, respectiv 0 bucăţi platf orme pentru colectarea deseurilor reziduale tip I, în 
sumă totală de 0  (inclusiv TVA) si 0 bucăţi platfor me pentru colectarea de seurilor reziduale si reciclabile  tip II,  
în sumă totală de 0 (inclusiv TVA), precum si  84 bucăţi platforme pentru colectarea deseurilor reciclabile tip III, 
în sumă totală de 200396,28 (inclusiv TVA). 
      Art. 2: În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de preluare în administrare a bunurilor  
prevăzute la art. 1, Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamţ, va încheia cu Consiliul  Judeţean Neamţ, un pr otocol  
de predare-primire a platformelor de colectare, cu indicarea caracteristicilor tehnico-economice (număr, tip,  
dimensiune, valoare de inventar, etc). 
       Art.3: Se împuterniceste Primarul orasului Tîrgu Neamţ ca în numele si pentru orasul Tîrgu Neamţ, să  
semneze protocolul de predare-primire prevăzut la art. 2 
       Art.4:  Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura comunicarea prezentei  hotărâri autorităţilor si persoanelor  
interesate. 
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Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier: Vrinceanu Maria 

                         Contrasemneaz\,  
                  Secretar oras, 
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