
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 
pentru modificarea şi completarea Tabelului nominal cu străzile stabilite pentru măturatul stradal 

şi/sau mecanizat, în perioada 15 martie – 15 noiembrie, ce se constituie în anexa 1 la Caietul de 
Sarcini, anexat la Contractul nr.73 din 28.04.2017 (anexa 2 la Contract) 

 
 

Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ, 
 Analizând Expunerea de motive nr.5643 din 20.04.2018 a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ şi 
Raportul de Specialitate nr.5645 din 20.04.2018 al Serviciului Investiţii, Transporturi, Iluiminat 
Public. 
  Ţinând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ; 

În baza : 
- HCL nr.101 din 31.03.2016 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului 

public de salubrizare stradală a oraşului Tîrgu Neamţ; 
- Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legii nr.99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr.101/2006; 
- art.47, alin.2 din Contractul nr.73 din 28.04.2017 privind delegarea de gestiune prin 

concesiune a serviciului public de salubrizare stradală a 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 şi completarea Tabelului nominal cu străzile stabilite pentru 
măturatul stradal şi/sau mecanizat, în perioada 15 martie – 15 noiembrie, ce se constituie în anexa 1 
la Caietul de Sarcini, anexat la Contractul nr.73 din 28.04.2017 (anexa 2 la Contract), conform 
anexei la prezenta hotărâre parte integrantă a acesteia. 

Art.2  Toate celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate. 
Art.3 Serviciul investiţii,achiziții,transporturi, iluminat public  va  lua măsurile 

corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
Art.4 Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ, va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 

hotărâri tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 

Nr.86 
din 26.04.2018  
 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Aciocârlănoae Andrei 

                                   
Contrasemnează, 

                          Secretar oraş, 
                                                                           C.j. Ţuţu Ion 

Total consilieri: 19 
Prezenţi: 18 
Pentru:  18       
 


