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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

ORAŞUL TÎRGU NEAMT 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind modificarea HCL nr. 287 din 23.12.2016 privind atribuirea [i încheierea contractului 

Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activită]i componente ale serviciului de salubrizare a 
unită]ilor administrativ-teritoriale membre ale Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitară 

”ECONEAMŢ”, din Zona 3, jude]ul Neam] 
            

 Consiliul Local al Orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț, 
 

Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local al ora[ului  nr. 287 din 23.12.2016  privind atribuirea [i încheierea 

contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activită]i componente ale serviciului de 
salubrizare a unită]ilor administrativ-teritoriale membre ale Asocia]iei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ECONEAM}”, din Zona 3, jude]ul Neam]; 

- prevederile art. 8, alin. (3), lit. k), art. 9, alin. (2), lit. d) [i ale art. 10, alin. (5) din Legea serviciilor 
comunitare de utilită]i publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările [i completările ulterioare; 

- prevederile art. 6, alin. (1), lit. l), art. 8, alin. (1), art. 9, alin. (1), lit. c) [i ale art. 20 alin. (2), lit. d) 
din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localită]ilor republicată; 

- prevederile Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii unor activită]i componente ale 
serviciului de salubrizare a unită]ilor administrativ-teritoriale membre ale Asocia]iei de 
Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAM}”, din Zona 3, jude]ul Neam] nr. 63 din 01.03.2017;  

- adresa nr. 220/19.01.2018 înregistrată la A.D.I. ECONEAM}, în calitate de Autoritate 
Contractantă în numele [i pe seama noastră, cu nr. 23/22.01.2018; 

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (5), lit. a) [i lin. (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. 2155/09.02.2018 a Primarului ora[ului T`rgu Neam]; 
Văzând raportul de specialitate nr. 2154/09/02.2018 al Compartimentului protec]ia mediului – 

Serviciul UAT, precum [i rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
Luând act de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ. 
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 Anexa nr.2 ” Redeven]a [i Tarifele „ la Hotărârea Consiliului Local al ora[ului  nr. 287/23.12.2016  
privind atribuirea [i încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activită]i 
componente ale serviciului de salubrizare a unită]ilor administrativ-teritoriale membre ale Asocia]iei de 
Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAM}”, din Zona 3, jude]ul Neam], se `nlocuie[te cu Anexa la 
prezenta Hot\rare. 
 
Art. 2 Se acordă un mandat special reprezentantului ora[ului T`rgu Neam] în cadrul Adunării Generale a 
Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, să voteze, în numele ora[ului T`rgu Neam] 



2 
 

actul adi]ional la contractul de concesiune Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activită]i 
componente ale serviciului de salubrizare a unită]ilor administrativ-teritoriale membre ale Asocia]iei de 
Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAM}”, din Zona 3, jude]ul Neam] care va cuprinde  redeventa si 
tarifele astfel aprobate prin această Hotărâre. 
 
Art 3 .Compartimentul protecția mediului  si   persoana mandatata ( special )  de Ora[ul Tg.Neamț ȋn 
Adunarea generalâ  a A.D.I.  „ECONEAMŢ „  vor duce la ȋndeplinire prevederile prezentei hotãrâri. 
 
Art. 3 Secretarul orasului Tg.Neamt va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor [i persoanelor 
interesate prin Compartimentul Administra]ie Public\ Local\ si  Rela]ia cu Consiliul Local. 
 
Nr.31 
din 16.02.2018  

Preşedinte de şedinţă, 
 

Consilier local, Viţelaru Ilie 
                                                                                                                                

Contrasemnează, 
                                Secretar oraş,  

 
                                                                                             Cons.jur. Ţuţu Ion 

 
Total consilieri:19 
Prezenţi:16 
Pentru:16 
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