
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
 
 

PROIECT HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Actului adiţional nr. 3  la Contractul de delegare a gestiunii prin atribuire 
directă a serviciului de salubrizare nr. 5/22.01.2010 

 
 

Consiliul Local al ora[ului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Av^nd `n vedere: 
  -Legea nr.101/2006, republicat\, privind serviciul de salubrizare a localit\]ilor, cu modific\rile [i 

complet\rile ulterioare; 
  -Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilit\]i publice, republicat\, cu modific\rile [i 

complet\rile ulterioare; 
  -HCL nr. 41/18.04.2008 privind participarea Ora[ului T`rgu Neam] la constituirea Asocia]iei de 

Dezvoltare Intercomunitar\ ,,ECONEAM}’’ ; 
  -HCL nr.27/27.03.2009 privind aprobarea asocierii Consiliului local T`rgu Neam] cu Consiliul 

Jude]ean Neam] `n vederea realiz\rii unui obiectiv de interes public ; 
  -HCL nr. 168/30.12.2009 privind aprobarea unui parteneriat `n scopul realiz\rii proiectului 

,,Sistem de Management Integrat al De[eurilor `n Jude]ul Neam] ; 
  -HCL nr.19/27.02.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare [i func]ionare [i a 

Caietului de sarcini ale serviciului de salubrizare ; 
  -Contractul de delegare a gestiunii prin atribuire direct\ a serviciului de salubrizare 

nr.5/22.01.2010 aprobat prin HCL nr. 160/18.12.2009 ; 
  -HCL nr.8/23.01.2015 privind aprobarea Actului adi]ional nr.1 la Contractul de delegare a 

gestiunii prin atribuire direct\ a serviciului de salubrizare nr.5/22.01.2010 ; 
  -HCL nr.117/26.05.2015 privind aprobarea Actului adi]ional nr.2 la Contractul de delegare a 

gestiunii prin atribuire direct\ a serviciului de salubrizare nr.5/22.01.2010 ; 
  -HCL nr.197/13.10.2015 privind aprobarea documenta]iei de atribuire pentru contractul de 

delegare prin concesiune a gestiunii unor activit\]i componente ale serviciului de salubrizare din 
Zona 3, Jude]ul Neam] ; 

  -HCL nr.287/23.12.2016 privind atribuirea [i `ncheierea contractului Delegarea prin concesiune a 
gestiunii unor activit\]i componente ale sericiului de salubrizare a unit\]ilor administrativ-teritoriale 
membre ale Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\ ,,ECONEAM}’’ din Zona 3, Jude]ul Neam] ; 

  -Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activit\]i componente ale serviciului de 
salubrizare a unit\]ilor administrativ-teritoriale membre ale Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\ 
,,ECONEAM}’’ din Zona 3, Jude]ul Neam] , nr. 609/2017 ; 

  -Adresa nr.8505/24.05.2017 din partea SC ECO TG SRL Tg. Neam] la care sunt anexate 
Hot\r^rea AGA nr.22/23.05.2017, Expunerea de motive nr.1251/23.05.2017 [i Actul adi]ional nr.3 
la Contractul de delegare prin atribuire direct\ a serviciului de salubrizare; 

  -Adresa nr.8077/16.05.2017 din partea Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\ 
,,ECONEAM}’’ ; 

  -Luând act de expunerea de motive inaintat\ de Primarul ora[ului [i de Raportul de specialitate 
comun, ambele înregistrate sub nr.                     ; 



   Av^nd `n vedere avizele comisiilor de specialitate ; 
  - În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) si alin. (6), lit. a), pct.14 precum si art. 45 alin. (1) din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile sicompletarile ulterioare; 
 
 

 
HOTĂRĂSTE : 

 
 
Art.1.Se aprobă Actul adiţional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a 

serviciului de salubrizare nr. 5/22.01.2010, anexa la prezenta, încheiat între Orasul Tîrgu Neamţ, 
comunele: Bălţătesti, Ghindăoani, Grumăzesti, Drăgănesti, Brusturi în calitate de delegatari si SC 
ECO TG SRL Tîrgu Neamt, în calitate de delegat. 

Art.2. Se împuternice[te Primarul orasului Tîrgu Neamţ să semneze în numele [i pe seama 
Ora[ului Tîrgu Neamţ, Actul adiţional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă 
a serviciului de salubrizare nr. 5/22.01.2010. 

Art.3. Primarul ora[ului Tîrgu Neamt va asigura executarea prezentei hot\râri prin serviciile din 
aparatul de specialitate. 

Art.4 Secretarul ora[ului Tîrgu Neamt va asigura comunicarea prezentei hotârâri tuturor 
institu]iilor [i persoanelor interesate. 

 
 
 

 
 
 
                                           Ini]iator, 
                                            Primar  
                                      Vasilic\ Harpa 
 
 
 

  Avizat pentru legalitate 
          Secretar oras, 

                                                                                                     jr. Laura Elena Maftei                             
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                Aprob, 
                                                                                                                                Primar 
                                                                                                                          Vasilic\ Harpa 
 
PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
Nr. 8660  din 26.05.2017  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hot\r^re privind aprobarea Actului adiţional nr. 3  la Contractul de delegare a 
gestiunii prin atribuire directă a serviciului de salubrizare nr. 5/22.01.2010 

 
 
     Prin HCL nr.160/18.12.2009 s-a aprobat delegarea prin atribuire direct\ a serviciului de salubrizare, 
pentru sistemul de colectare, transport [i depozitare temporar\ a de[eurilor, c\tre SC ECO TG SRL Tg. 
Neam]. Tot prin aceast\ HCL s-a aprobat modelul contractului-cadru de delegare `n gestiune direct\ a 
serviciului de salubrizare.  
     Contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a serviciului de salubrizare încheiat între 
Orasul Tîrgu Neamţ, comunele: Bălţătesti, Ghindăoani, Grumăzesti, Drăgănesti, Brusturi [i SC ECO 
TG SRL a fost `nregistrat la UAT Ora[ul Tg. Neam] cu nr.5 din 22.01.2010. 
    Prin Actul adi]ional nr.1 la Contractul de delegare nr. 5/22.01.2010, aprobat prin HCL 
nr.8/23.01.2015 s-a prelungit durata contractului pe o perioad\ de 30 de luni, `ncep^nd cu data de 
22.01.2015. 
    Prin Actul adi]ional nr.2 la Contractul de delegare nr. 5/22.01.2010, aprobat prin HCL 
nr.8117/26.05.2015 s-a completat obiectul contractului de delegare prin : 
   -colectarea separat\ [i transportul separat al de[eurilor municipale [i al de[eurilor similare provenind 
din activit\]i comerciale, din industrie [i institu]ii, inclusiv frac]ii colectate separat, f\r\ a aduce 
atingere fluxului de de[euri de echipamente electrice [i electronice, baterii [i acumulatori ; 
   -colectarea [i transportul de[eurilor provenite din locuin]e, generate de activit\]i de reamenajare [i 
reabilitare interioar\ [i/sau exterioar\ a acestora ; 
   -operarea/administrarea spa]iilor de transfer pentru de[euri municipale [i de[euri similare; 
   -sortarea de[eurilor municipale [i a de[eurilor similare `n sta]ii de sortare ; 
   Prin HCL nr.41/18.04.2008 s-a aprobat participarea Ora[ului Tg. Neam] la constituirea Asocia]iei de 
Dezvoltare Intercomunitar\ ,,ECONEAM}’’.Prin aceast\ HCL s-a aprobat Actul Constitutiv [i Statutul 
Asocia]iei. Prin Actul constitutiv, asocia]ii [i-au exprimat voin]a de a se asocia `n cadrul Asocia]iei 
Econeam] constituit\ `n scopul de a realiza proiectele [i de a gestiona `mpreun\ serviciile de colectare, 
transport, tratare [i depozitare a de[eurilor municipale pe raza de competen]\ a unit\]ilor administrativ-
teritoriale membre. 
   Unit\]ile administrativ-teritoriale, membre ale ADI Econeam] au acordat asocia]iei, prin statutul ei, 
un mandat `n ceea ce prive[te gestiunea unitar\ a serviciilor de salubrizare a localit\]ilor din Jude]ul 
Neam]. 
   Prin HCL nr.197/13.10.2015 s-a aprobat: 
  -Studiul de oportunitate privind opţiunea delegării prin concesiune a gestiunii unor activităţi 
componente ale serviciului de salubrizare al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară„ECONEAMŢ” din Zona 3, Judeţul Neamţ. 



  -Gestiunea delegată ca modalitate de gestiune a unor activităţi componente ale serviciului de 
salubrizare al unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute cu respectare procedurilor de licitaţie publică 
prevăzute de lege. 
   -Caietul de sarcini privind delegarea prin contract de concesiune a gestiunii activităţilor prevăzute la 
alin.1.  
   -Conţinutul contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale 
serviciului de salubrizare al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară„ECONEAMŢ” din Zona 3, Judeţul Neamţ. 
   Ulterior a fost adoptat\ HCL nr.287/23.12.2016 privind atribuirea si încheierea contractului 
Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a 
unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”ECONEAMŢ”, din Zona 3, judeţul Neamţ. 
   Contractul de Delegare prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de 
salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”ECONEAMŢ”, din Zona 3, judeţul Neamţ, valabil pentru UAT Ora[ Tg. Neam] [i celelalte UAT-uri 
din jude], a fost `ncheiar `ntre Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„ECONEAMŢ” `n calitate de 
delegatar [i Asocierea format\ din SC ROSSAL SRL Roman [i SC DIASIL SERVICE SRL Suceava `n 
calitate de delegat, contract `ncheiat cu nr.609/01.03.2017 [i care intr\ `n vigoare la data de 01.06.2017. 
   A[adar, ADI Econeam] a organizat procedura de licita]ie public\ `n vederea atribuirii prezentului 
contract, procedur\ organizat\ conform prevederilor Legii nr.51/2006, a Legii nr.101/2006 [i OUG 
nr.34/2006. 
   Prin adresa `nregistrat\ cu nr.8077/16.05.2017 ADI Econeam] ne solicit\ s\ proced\m la rezilierea 
contractului `ncheiat cu SC ECO TG SRL, chiar dac\ acesta expir\ la data de 21.07.2017, motivat de 
`nceperea serviciului de salubrizare de c\tre SC ROSSAL SRL-SC DIASIL SERVICE SRL, la data de 
01.06.2017. 
   SC ECO TG SRL, prin adresa nr.8505/24.05.2017 solicit\, spre aprobare Consiliului local, Actul 
adi]ional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a serviciului de salubrizare . 
Potrivit art. 20 pct.b din Contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a serviciului de 
salubrizare, nr.5/22.01.2010 `ncheiat cu SC ECO TG SRL, contractul `nceteaz\ `n cazul `n care 
interesul na]ional sau local o impune, prin denun]are unilateral\ de c\tre delegatar.  
Se propune, a[adar, `ncetarea contractului de delegare nr.5/22.01.2010 `ncheiat cu SC ECO TG SRL 
Tg. Neam] `ncep^nd cu data de 31.05.2017, pentru aspectele relatate. 

Date fiind cele prezentate, v\ propunem spre analiz\ [i dezbatere prezentul proiect de hot\r^re. 
 
 
 
 
 
Serviciul UAT, 
Compartiment Protec]ia Mediului 
 Inspector superior, 
Ing. Niculina Acatrinei                                                                                           Ciprian Iovoaea 
 
 
 {ef serviciu juridic, 
 
                                                                     C.j. Oana Maria Iftode



PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
                    PRIMAR 
Nr. 8660 din 26.05.2017  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hot\r^re privind aprobarea Actului adiţional  nr. 3  la Contractul 
de delegare  a gestiunii prin atribuire directă a serviciului de salubrizare nr. 

5/22.01.2010 
 
 Av^nd `n vedere: 
  -HCL nr. 41/18.04.2008 privind participarea Ora[ului T`rgu Neam] la constituirea 
Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\ ,,ECONEAM}’’ ; 
-Contractul de delegare a gestiunii prin atribuire direct\ a serviciului de salubrizare 
nr.5/22.01.2010 aprobat prin HCL nr. 160/18.12.2009 ; 
  -HCL nr.197/13.10.2015 privind aprobarea documenta]iei de atribuire pentru contractul 
de delegare prin concesiune a gestiunii unor activit\]i componente ale serviciului de 
salubrizare din Zona 3, Jude]ul Neam] ; 
  -HCL nr.287/23.12.2016 privind atribuirea [i `ncheierea contractului Delegarea prin 
concesiune a gestiunii unor activit\]i componente ale serviciului de salubrizare a 
unit\]ilor administrativ-teritoriale membre ale Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\ 
,,ECONEAM}’’ din Zona 3, Jude]ul Neam] ; 
  -Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activit\]i componente ale 
serviciului de salubrizare a unit\]ilor administrativ-teritoriale membre ale Asocia]iei de 
Dezvoltare Intercomunitar\ ,,ECONEAM}’’ din Zona 3, Jude]ul Neam] , nr. 609/2017 ; 
   -Adresa nr.8505/24.05.2017 din partea SC ECO TG SRL Tg. Neam] la care sunt 
anexate Hot\r^rea AGA nr.22/23.05.2017, Expunerea de motive nr.1251/23.05.2017 [I 
Actul adi]ional nr.3 la Contractul de delegare prin atrubuire direct\ a serviciului de 
salubrizare; 
     -Adresa nr.8077/16.05.2017 din partea Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\ 
,,ECONEAM}’’ ; 
      Supun spre analiz\ [i dezbatere proiectul de hot\r^re privind aprobarea Actului 
adiţional nr. 3  la Contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a serviciului de 
salubrizare nr. 5/22.01.2010. 
 

Primar , 

Vasilic\ Harpa 

 


