
                                                            ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

                                                                         

                                                            HOTĂRÂRE 
 
 privind modificarea art. 18 alin. 4 din Contractul privind delegarea serviciului public de  
        salubrizare  stradală a oraşului Tg. Neamţ nr. 73/28.04.2017, prin act adiţional 

           Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ, 
 
 Având în vedere solicitarea înaintată de către SC EUROSAL TRADE SRL Tîrgu 
Neamţ prin adresa nr. 430/17.10.2017, privind modificarea art. 18 alin. 4 din Contractul 
nr. 73/2017 şi înregistrată în instituţie sub nr. 17975/17.10.2017; 

Ţinând cont de prevederile: 
 Contractului privind delegarea serviciului public de salubrizare stradală a oraşului 

Tg. Neamţ nr. 73/28.04.2017 - art. 64, art. 65 alin. 1;  
HCL nr. 101/31.03.2016 privind delegarea de gestiune prin concesiune a 

serviciului public de salubrizare stradală a oraşului Tîrgu Neamţ;  
Legea 100/1996 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii  - art. 

106 alin. 1; NORME METODOLOGICE din 16 noiembrie 2016 de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune 
de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 
servicii, aprobat prin HG. Nr. 867/2016; 

Prevederile art. 221 alin.(1) lit.”e” din L nr.98/2016 şi ale art. 1270, art. 1280 Cod 
civil; 
 Analizând Expunerea de motive a primarului oraşului Tîrgu Neamţ şi Referatul de 
specialitate al Direcţiei Buget - Contabilitate, ambele înregistrate cu nr. 
14590/17.10.2017. 
 
 Luând act de avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului 
Tîrgu Neamţ; 
 

În temeiul art. 36 alin.2 lit.”d” alin.6 lit. „a” pct.14 art. 45 alin. 3 şi ale art.115 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
 

  
 
 



                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1 Se aprobă modificarea art. 18 alin. 4 din Contractului privind delegarea 
serviciului public de salubrizare stradală a oraşului Tg. Neamţ nr. 73/28.04.2017, prin act 
adiţional, care va avea următorul cuprins: 

” Plata facturilor privind prestarea activităţilor contractate se face lunar, în termen 
de 180 zile de la data facturării, în limita creditelor bugetare alocate pentru activităţile 
de salubrizare, pe baza recepţiei lucrărilor efectuate conform prevederilor caietului de 
sarcini.” 

Art.2 Se mandatează Primarul oraşului Tîrgu Neamţ să semneze în numele şi 
pentru oraşul Tîrgu Neamţ Actul adiţional 1 la Contractului privind delegarea serviciului 
public de salubrizare stradală a oraşului Tg. Neamţ nr. 73/28.04.2017, prevăzut în anexa 
la prezenta, parte integrantă a acesteia. 
 
         Art.3 Serviciul Juridic - Contencios administrativ şi Direcţia Buget - Contabilitate 
vor lua măsurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

Art.4 Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ, prin Compartimentul Administraţie Publică, 
va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri tuturor instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 

 
Nr._303_____ 
din 18.10.2017 
 
                                          Preşedinte de şedințã, 
                                       Consilier local,Onu Gicã 

          Contrasemneazã 
              Secretar, 

                 C.J. Țuțu Ion 
Total consilieri : 19 
Prezenți             :11 
Pentru                :11 
Īmpotrivã          :- 
Abțineri             :- 
 
 
 


