
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

ORAŞUL TÎRGU NEAMT 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea art. 4 din Hot\rarii Consiliului Local nr. 54 din 09.02.2016 

  

Consiliul local al orasului Tîrgu Neamt: 
Lu`nd act de adresa S.C. ECO TG. S.R.L. T`rgu Neam] `nregistrat\ la noi sub nr. 4043/09.03.2017, av`nd `n 

vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilit\]i publice nr.51/2006, republicat\, cu modific\rile [i 

complet\rile ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localit\]ilor nr.101/2006, republicat\, cu modific\rile 

[i complet\rile ulterioare, [i ale Ordinului pre[edintelui Autorit\]ii Na]ionale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilit\]i Publice nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activit\]ile specifice serviciului de salubrizare a localit\]ilor;  

Examinând expunerea de motive nr. 4132/13.03.2017a Primarului ora[ului T`rgu Neam] T`rgu Neam]; 

Văzând raportul de specialitate nr. 4132/13.03.2017 al Compartimentului Protec]ia Mediului din cadrul 

Serviciului U.A.T.; 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2  lit. d),  alin. 4 lit. c), alin. 6 lit. a) pct. 14 [i art. 45 alin.3 [i alin. 6 din  

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările [i completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
          Art.1: Art. 4 din HCL 54/2016 privind aprobarea tarifelor practicate pentru activitatea de colectare, 

transport [i depozitare a de[eurilor a S.C. ECO TG. S.R.L. T`rgu Neam], se modific\ dup\ cum urmeaz\: 

„Tarifele aprobate vor r\m`ne valabile p`n\ la data `nceperii execut\rii contractului `ncheiat cu noul operator”. 

 Art. 2  Celelalte articole  din HCL 54/2016 r\m`n neschimbate.  

Art.3  Compartimentul Protec]ia Mediului- Serviciul Urbanism va lua m\surile corespunz\toare pentru 

ducerea la `ndeplinire a prevederilor prezentei hot\rari.   

      Art. 5 Serviciul juridic — Contencios, Administra]ie Public\ va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor [i persoanelor interesate prin Compartimentul Administra]ie Public\ Local\, Rela]ia cu Consiliul 

Local. 

  

                                   Ini]iator, 

          Primar, 

     Vasilic\ Harpa                                        Avizat legalitate, 

                          Secretar ora[, 

                                                      Jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 
AN/AN 

DS.___ 

EX.2 

 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ               
Str.Ştefan cel Mare nr. 62, 615200, Tîrgu Neamţ, Tel.0233/790245;790350; 
fax:0233/790508, E-mail: tgnt@primariatgneamt.ro 

                  Primar 
                  Nr. 4132 din 13.03.2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind prelungirea valabilit\]ii Hot\rarii Consiliului Local nr. 54 din 

09.02.2016 
  

              Lu`nd act de adresa S.C. ECO TG. S.R.L. T`rgu Neam] nr. 4043 din 
09.03.2017 prin care se solicit\ prelungirea Hot\rarii Consiliului Local al Ora[ului 
T`rgu Neam] cu nr. 54 din data de 09.02.2016; 

Autorit\]ile administra]iei publice locale au `n condi]iile legii , competen]\ 
exclusiv\ `n ceea ce prive[te aprobarea tarifelor pentru activit\]ile specifice serviciului 
de salubrizare a localit\]ilor. 

~n conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilit\]i publice nr. 
51/2006 republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, `n exercitarea 
competen]elor [i atribu]iilor ce le revin `n sfera serviciilor de utilit\]i publice, 
autorit\]ile administra]iei publice locale adopt\ hot\rari `n leg\tur\ cu:„stabilirea, 
ajustarea, modificarea [i aprobarea pre]urilor, tarifelor[i taxelor speciale, cu respectarea 
normelor metodologice elaborate [i aprobate de autorit\]ile de reglementare 
competente”. 
     Conform dispozi]iilor art. 36 alin.(6) lit. a) pct.14 din Legea administra]iei publice 
locale nr.215/2001 republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, consiliul local 
asigur\ potrivit competen]elor sale [i `n condi]iile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind”serviciile comunitare de utilitate public\ de 
interes local”. 
 Ca urmare a celor prezentate, propunem spre dezbatere [i aprobare Consiliului 
Local T`rgu Neam], proiectul de hot\rare prezentat. 
 

  
 

.   

Initiator, 
Primar, 

 Vasilic\ Harpa 



 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ               
Str.Ştefan cel Mare nr. 62, 615200, Tîrgu Neamţ, Tel.0233/790245;790350; 

fax:0233/790508, E-mail: tgnt@primariatgneamt.ro             

     Compartimentul Protec]ia Mediului- Serviciul UAT 

      Nr.  4132  din 13.03.2017                                                                                               Avizat,  
                        Primar, 
                  Vasilic\ Harpa 
 

Raport de specialitate 

privind modificarea art. 4 din Hot\rarii Consiliului Local nr. 54 din 09.02.2016 

 

         Lu`nd act de adresa S.C. ECO TG. S.R.L. T`rgu Neam] `nregistrat\ la noi sub nr. 
4043/13.03.2017 prin care se solicit\ prelungirea prevederilor Hot\rarii Consiliului Local T`rgu Neam] 
nr. 54/09.02.1016; 
 Av`nd `n vedere c\ valabilitatea Hot\rarii sus men]ionate este la limit\ [i c\ nu intervin 
modific\ri `n tarifele practicate de societate; 
 Autorit\]ile administra]iei publice locale au `n condi]iile legii , competen]\ exclusiv\ `n ceea ce 
prive[te aprobarea tarifelor pentru activit\]ile specifice serviciului de salubrizare a localit\]ilor. 
Tarifele trebuie s\ asigure at`t viabilitatea economic\ a operatorilor/prestatori ai activit\]ilor specifice 
serviciului de salubrizare a localit\]ilor, prin recuperarea costurilor furniz\rii/prest\rii serviciului, c`t [i 
protejarea intereselor utilizatorilor.   
  ~n conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilit\]i publice nr. 51/2006 republicat\, cu 
modific\rile [i complet\rile ulterioare, `n exercitarea competen]elor [i atribu]iilor ce le revin `n sfera 
serviciilor de utilit\]i publice, autorit\]ile administra]iei publice locale adopt\ hot\rari `n leg\tur\ cu: 
„stabilirea, ajustarea, modificarea [i aprobarea pre]urilor, tarifelor[i taxelor speciale, cu respectarea 
normelor metodologice elaborate [i aprobate de autorit\]ile de reglementarecompetente”. 
 Veniturile operatorilor serviciului public de salubrizare se constituie `n principal prin `ncasarea 
de la utilizatori sub form\ de pre]uri sau tarife, a sumelor reprezent`nd contravaloarea serviciilor 
furnizate/prestate. 
 Referitor la modul de realizare, fundamentare, stabilire, ajustare [i modificare a pre]urilor [i 
tarifelor pentru plata serviciilor de utilit\]i publice, art.43 alin. (4) —(5) din Legea nr. 51/2006 
stipuleaz\ urm\toarele:  
„(4) Stabilirea, ajustarea [i modificarea pre]urilor [i tarifelor serviciilor de utilit\]i publice se fac cu 
respectarea metodologiilor de calcul elaborate de autorit\]ilor de reglementare competente. 
(5) Pre]urile [i tarifele pentru plata serviciilor de utilit\]i publice se propun de operatori [i se stabilesc, 
se ajusteaz\ sau se modific\ prin hot\rari ale autorit\]ilor deliberative ale unit\]ilor administrativ-
teritoriale ori, dup\ caz, ale asocia]iilor de dezvoltare intercomunitar\ cu obiect de activitate serviciile 
de utilit\]i publice, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare 
competent\...”. 



 Conform dispozi]iilor art. 6 alin. (1) lit. k) [i lit. l) din Legea serviciului de salubrizare a 
localit\]ilor nr.101/2006, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, autorit\]iledeliberative 
ale unit\]ilor administrativ-teritoriale au atribu]ii `n domeniu privitoare la „stabilirea  taxelor speciale 
[i aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglement\rilor `n vigoare”, 
respectiv „stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator `n conformitate cu normele 
metodologice elaborate [i aprobate de A.N.R.S.C.”. 
 Potrivit prevederilor art.11 alin.(3) din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007, „Fundamentarea 
cheltuielilor  aferente fiec\rei activit\]i `n parte se face pe baza consumurilor normate de combustibil, 
lubrifian]i, materii prime [i materiale, utilit\]i, respectiv energie, ap\ [i/sau gaze `n scop tehnologic [i a 
pre]urilor acestora `n vigoare, a cheltuielior cu munca vie, precum [i a celorlalte elemente de 

cheltuieli necesare prest\rii activit\]ii respective”. 

     Conform dispozi]iilor art. 36 alin.(6) lit. a) pct.14 din Legea administra]iei publice locale 
nr.215/2001 republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, consiliul local asigur\ potrivit 
competen]elor sale [i `n condi]iile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
local privind”serviciile comunitare de utilitate public\ de interes local”. 
 Ca urmare a celor prezentate, propunem spre dezbatere [i aprobare Consiliului Local T`rgu 
Neam], proiectul de hot\rare prezentat. 
 
   
   
  
  

 
 
         ~ntocmit, 

ing. Niculina Acatrinei 
                      ing. Cezar Nicolae Cojocariu 
        director executiv Ecaterina Iosub   


