
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

ORAŞUL TÎRGU NEAMT 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT 
 

HOTĂRÂRE 
privind revocarea Hot\rârii Consiliului Local nr. 151/11.05.2017 pentru modificarea si completarea 
HCL nr. 287 din 23.12.2016 privind atribuirea si încheierea contractului Delegarea prin concesiune a 
gestiunii unor activităti componente ale serviciului de salubrizare a unitătilor administrativ-
teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMT”, din Zona 3, judetul 
Neamt 

Consiliul local al orasului Tîrgu Neamt: 
Având în vedere: 

- adresa A.D.I. ECONEAM} cu nr. 307/13.07.2017, în calitate de Autoritate Contractantă în numele 
[i pe seama noastră, [i `nregistrat\ la noi cu  nr. 11782/14.07.2017; 

- adresa S.C. ROSSAL S.R.L. Roman, `nregistrat\ la noi cu nr. 11677/12.07.2017;  
- prevederile O.U.G. nr. 48/2017 pentru modificarea [i completarea O.U.G. nr. 196/2005 privind 

Fondul de mediu, care suspend\ până la 01.01.2019 aplicarea taxei la depozitare a de[eurilor, 
prev\zut\ la art. 9 alin. (1) lit. c);  

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (5), lit. a) [i alin. (6), lit. a), pct. 14 din Legea Administra]iei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificări [i completările ulterioare; 

Examinând expunerea de motive nr.12028 din 19.07.2017 a Primarului ora[ului T`rgu Neam]; 
Văzând raportul de specialitate nr.12028 din 19.07.2017 al compartimentului de protec]ia mediului — 

Serviciul UAT, precum [i rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
În baza prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administra]iei publice locale, republicată, cu 

modificările [i completările ulterioare; 
HOTĂRĂŞTE 

ART. 1 Se aprobă revocarea art. 1 ale Hotărârii Consiliului Local nr. 151/11.05.2017 pentru modificarea 
si completarea HCL nr. 287 din 23.12.2016 privind atribuirea si încheierea contractului Delegarea prin 
concesiune a gestiunii unor activităti componente ale serviciului de salubrizare a unitătilor administrativ-
teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMT”, din Zona 3, judetul 
Neamt. Pe cale de consecin]\, dispozi]iile din anexa la hotărâre ce se referâ la taxa de mediu rămân fără 
aplicabilitate. 
ART. 2 Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 151/11.05.2017 r\mân neschimbate. 
ART. 3 Compartimentul Protec]ia Mediului- Serviciul Urbanism va lua m\surile corespunz\toare pentru     
ducerea la `ndeplinire a prevederilor prezentei hot\rari.   
ART4 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[,                                                
                  Consilier Juridic }u]u Ion 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

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. 12028 din 19.07.2017                                                           Avizat,                                            
                                 Primar, 

                          Vasilic\ Harpa 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
privind revocarea Hot\rârii Consiliului Local nr. 151/11.05.2017 pentru 

modificarea si completarea HCL nr. 287 din 23.12.2016 privind atribuirea si 

încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităti 

componente ale serviciului de salubrizare a unitătilor administrativ-teritoriale 

membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMT”, din Zona 

3, judetul Neamt 

 

 

Văzând Expunerea de Motive nr. 12028 din 19.07.2017 a primarului  ora[ului 
T`rgu Neam] prin care se propune revocarea HCL nr.151 din 11.05.2017 facem 
următoarele precizări: 

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (3), lit. k) [i ale art. 10, alin. (5) din 
Legea serviciilor comunitare de utilită]i publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările 
[i completările ulterioare, autorită]ile deliberative ale unită]ilor administrativ-teritoriale 
adoptă hotărâri în legătură cu aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării pre]urilor [i 
tarifelor, după caz, în condi]iile legii speciale, cu respectarea normelor 
metodologice/procedurilor elaborate [i aprobate de autorită]ile de reglementare 
competente `i pot mandata asocia]iile de dezvoltare intercomunitară având ca scop 
serviciile de utilită]i publice să exercite, în numele [i pe seama lor a acestor atribu]ii cu 
condi]ia primirii în prealabil a unui mandat special din partea autorită]ilor deliberative ale 
unită]ilor administrativ-teritoriale membre ale asocia]iei. 

Autorită]ile deliberative ale unită]ilor administrativ-teritoriale au atribu]ii în 
domeniu, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. l) din Legea serviciului de salubrizare a 
localită]ilor nr. 101/2006, cu modificările [i completările ulterioare, în ceea ce prive[te 
"stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu 

normele metodologice*) elaborate [i aprobate de A.N.R.S.C.". 
~n conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 48/2017 pentru modificarea [i 

completarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, a fost suspendat\ 



  

aplicarea taxei de depozitare a de[eurilor, prev\zutâ la art. 9 alin. (1) lit. c),  de la data de 
01.07.2017 până la data de 01.01.2019.  

Av`nd `n vedere cele prezentate tarifele practicate de S.C. ROSSAL S.R.L. Roman 
`ncep`nd cu data de 01.07.2017 sunt cele aprobate `n Hot\rarea Consiliului Local T`rgu 
Neam] nr. 287/23.12.2016. 

De asemenea, conform dispozi]iilor alin. (6), lit. a), pct. 14 din Legea nr. 215/2001 
a administra]iei publice locale, republicată, cu modificările [i completările ulterioare, în 
exercitarea atribu]iilor privind gestionarea serviciilor publice din subordine, consiliul 
local asigură, potrivit competen]elor sale [i în condi]iile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes local. 

În consecin]ă, apreciem că proiectul de hotărâre îndepline[te condi]iile pentru a fi 
pentru a fi supus dezbaterii [i aprobării plenului consiliului local. 

 

 

 

 

              ~ntocmit, 
                                                   ing. Niculina Acatrinei 

 

 

 

 

 



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.12.028 din 19.07.2017 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind revocarea Hot\rârii Consiliului Local nr. 151/11.05.2017 pentru modificarea si 
completarea HCL nr. 287 din 23.12.2016 privind atribuirea si încheierea contractului 
Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităti componente ale serviciului de 
salubrizare a unitătilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ECONEAMT”, din Zona 3, judetul Neamt 
 
 
 
Av`nd `n vedere adresele ADI ECONEAM} `nregistrat\ la noi sub nr. 11782/14.07.2017 [i a 

S.C. Rossal S.R.L. Roman `nregistrat\ la noi sub nr. 11677/12.07.2017  prin care ni se comunic\ 

intrarea `n vigoare a prevederilor O.U.G. nr. 48/2017 pentru modificarea [i completarea O.U.G. nr. 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin care a fost suspendat\ aplicarea taxei la depozitare a 

de[eurilor, prev\zut\ la art. 9 alin. (1) lit.c),  `ncep`nd cu data de 01.07.2017 p`n\ la data de 

01.01.2019. 

Pe cale de consecin]\ supunem aprob\rii Consiliului Local T`rgu Neam] revocarea Hot\rârii 

Consiliului Local nr. 151/11.05.2017 pentru modificarea si completarea HCL nr. 287 din 23.12.2016 

privind atribuirea si încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităti 

componente ale serviciului de salubrizare a unitătilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMT”, din Zona 3, judetul Neamt. 

Prin urmare, `ncep`nd cu luna iulie 2017 se revine la tarifele ini]iale din contractul cadru a[a cum 

au fost aprobate de Consiliul Local T`rgu Neam] [i ADI ECONEAM}.   

 

Initiator, 
Primar, 

 Vasilic\ Harpa 



 
 

 


