
  ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
     HOT|RARE 
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. 8660/19.05.2017; 

   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 
si completarile 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.  
Actul Constitutiv al S.C. ECO TG S.R.L. [i statul de func]iuni prevazute `n anexa 1 [i 
anexa  2 la HCL 164/18.12.2009 se vor modifica `n mod corespunz\tor, urm^nd a fi 
supuse aprob\rii. 

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. 

 
 

Nr.182 
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 
 

 
 

 


