
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMT 
 

HOTĂRÂRE 
privind prelurea bunurilor predate c\tre S.C. ECO TG.  S.R.L. T`rgu Neam] pentru prestarea 

serviciului de salubrizare 
  

Consiliul local al orasului Tîrgu Neamt: 
Lu`nd act de prevederile Hot\rarii Consiliului Local T`rgu Neam] 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 administrative-teritoriale membre ale Asocia]iei de Dezvoltare 
Intercomunitar\ Econeam]’ , din Zona 3, jude]ul Neam]; 

Av`nd `n vedere adresa Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\ “ECONEAM}” `nregistrat\ la noi 
sub nr. 7274 ;  

Examinând expunerea de motive nr. 8369/23.05.2017a Primarului ora[ului T`rgu Neam] T`rgu 
Neam]; 

Văzând raportul de specialitate nr. 8369/23.05.2017 al Compartimentului Protec]ia Mediului din 
cadrul Serviciului U.A.T.; 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2  lit. c [i art. 45(1) din  Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările [i completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

          Art.1: Se aprob\ preluarea bunurilor de la S.C. ECO TG. S.R.L. T`rgu Neam], prinse `n anexa parte 
integrant\ la prezenta. 
 Art.2 Preluarea efectiv\ se va face de o comisie ce va fi desemnat\ de Primar prin dispozitie, prin 
care se vor stabili [i atribu]iile acesteia. 
Preluarea se va face `n termen de 25 de zile de la data prezentei pe baza balan]ei de verificare la luna mai 
2017 a S.C. ECO TG. S.R.L.  [i a listelor de inventariere `ntocmite de aceasta la 31.05.2017. 

Art.3  Serviciul investi]ii – Compartiment transporturi, iluninat public. administrativ gospod\resc, 
Direc]ia Buget-Contabilitate [i  Serviciul Urbanism- Compartimentul protec]ia mediului va lua m\surile 
corespunz\toare pentru ducerea la `ndeplinire a prevederilor prezentei hot\rari.   
        Art.4 Secretarul ora[ului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor [i persoanelor interesate 
prin Compartimentul Administra]ie Public\ Local\, Rela]ia cu Consiliul Local. 
Nr.179 
din 30.05.2017  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Dron Vasile  

                                                                                                         Contrasemnează, 
                     Secretar oraş, 

                                           jr. Laura Elena Maftei 
 
Total consilieri: 19 
Prezenţi:17 
Pentru:16 
Împotrivă: 
Abţineri:1 

 


