ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÂRGU-NEAMŢ
PROIECT
HOTĂRÂRE
Privind modificarea tarifelor practicate de către S.C. Eurosal Trade SRL pentru
activitatea de întreținere spații verzi
Consiliul local al orașului Târgu-Neamț, județul Neamț;
Având în vedere :
a) prevederile art. 20, alin. (2), (3) din Contractul nr. 187 din 29.09.2017 privind delegarea de
gestiune prin concesiune a Serviciului public de întreținere, dezvoltare și amenajare a spațiilor verzi
ale oraşului Târgu-Neamţ, încheiat cu SC Eurosal Trade SRL,
b) prevederile art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de
utilitaţi publice, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare.
c) prevederile art. 13 alin. (1) din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localitaţilor, aprobate prin Ordinul nr.
109/2007 al Autoritaţi Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitaţi Publice.
d) prevederile art. 6 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 101/2006, Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare.
Ţinând cont de adresa nr. 2490/ 18.02.2019, transmisă de SC Eurosal Trade SRL cu privire la
majorarea tarifelor conform indicelui preţurilor pentru servicii comunicat de Institutul Naţional de
Statistică pentru perioada octombrie 2017 – ianuarie 2019, a Raportului justificativ nr.
3598/11.03.2019 și a adresei Institutului Național de Statistică nr. 4037/19.03.2019,
Examinând Expunerea de motive nr. _______/__________ a Primarului oraşului TârguNeamţ, precum și Raportul de specialitate nr. ________/__________ întocmit de Direcţia Buget
Contabilitate, Serviciul UAT şi Serviciul Juridic Contencios din cadrul Primăriei orașului TârguNeamț.
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate,
In temeiul prevederilor art.36 alin (1) si (2), lit.d, alin.6 lit.a, pct.14, alin.9 precum si in
temeiul art. 45 alin.(1) din Legea privind administrația publică locală, nr.215/2001, republicata, cu
modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă modificarea tarifelor practicate de către S.C. Eurosal Trade S.R.L. TârguNeamț în calitate de delegat pentru lucrările ce fac obiectul contractului de delegare de gestiune spații
verzi nr. 187/29.09.2017, prin majorare cu 3,59 % (conform indicelui de preț consum servicii raporatat
de Institutul Național de Statistică aferent perioadei octombrie 2017- ianuarie 2019) conform anexei
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă actul adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii de întreținere spații
verzi nr. 187/29.09.2019, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.
Art.3 Se mandatează Primarul oraşului Târgu-Neamţ să semneze în numele şi pentru Oraşul
Târgu-Neamţ actul adițional nr. 1 la Contractul de delegare de gestiune spații verzi nr. 187/29.09.2017.
Art.4 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data aducerii la cunoştinţă publică.
Art.5 Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va lua măsurile corespunzătoare pentru
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.6 Secretarul oraşului Târgu-Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri
tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate.

Iniţiator,
Primar,
Vasilică Harpa
Avizat legalitate,
Secretar oraș,
Cons. Jr. Sabin Isabela

Orașul Târgu-Neamț
Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului
Compartiment Peisagistică
Nr. ________ din ___________

Aprob,
Primar,
Vasilică Harpa

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind modificarea tarifelor practicate de către S.C. Eurosal Trade SRL
pentru activitatea de întreținere spații verzi
Având în vedere prevederile art. 20, alin. (2), (3) din Contractul nr. 187 din 29.09.2017 privind
delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public de întreținere, dezvoltare și amenajare a
spațiilor verzi ale oraşului Târgu-Neamţ, încheiat cu SC Eurosal Trade SRL,
Tarifele pot fi modificate anual dacă delegatul solicită ajustarea/modificarea tarifelor, în funcție
de evoluția generală a prețurilor din economie sau de modificările intervenite în structura costurilor.
Actualizarea prețurilor se va realiza numai cu acordul delegatarului, pe baza unui raport justificativ și
doar în limita indicelui de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică. Tarifele vor fi aprobate
prin Hotărâre a Consiliului Local al oraşului Târgu-Neamţ.
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor
comunitare de utilitaţi publice, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare,
Ţinând cont de prevederile art. 13 alin. (1) din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localitaţilor, aprobate prin
Ordinul nr. 109/2007 al Autoritaţi Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitaţi
Publice,
Ținând cont de prevederile art. 6 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 101/2006, Legea serviciului de
salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare,
Având în vedere adresa nr. 2490/18.02.2019, transmisă de SC Eurosal Trade SRL cu privire la
majorarea tarifelor conform indicelui preţurilor pentru servicii comunicat de Institutul Naţional de
Statistică pentru perioada octombrie 2017 – ianuarie 2019, a Raportului Justificativ nr. 3598/11.03.2019
și a adresei Institutului Național de Statistică nr. 4037/19.03.2019,
Prin urmare, propunem Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț spre analiză, dezbatere şi
aprobare Proiectul de Hotărâre privind modificarea tarifelor practicate de către S.C. Eurosal Trade SRL
pentru activitatea de întreținere spații verzi.

Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Serviciul Juridic Contencios
Administrație Publică Locală,

Şef Serviciu,
Ing. Rusu Ion
Șef Serviciu,
Jr. Iftode Oana Maria
Compartiment Peisagistică,
Ing. Miltiade Elena Iustina
Direcția Buget Contabilitate,
Director economic,
Ec. Iosub Ecaterina

ORAŞUL TÂRGU-NEAMŢ
-PRIMARNR. ______ din ________

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind modificarea tarifelor practicate de către S.C. Eurosal Trade SRL
pentru activitatea de întreținere spații verzi
Conform prevederilor art. 20, alin. (2), (3) din Contractul nr. 187 din 29.09.2017 privind
delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public de întreținere, dezvoltare și amenajare a
spațiilor verzi ale oraşului Târgu-Neamţ, încheiat cu SC Eurosal Trade SRL, tarifele pot fi modificate
anual dacă delegatul solicită ajustarea/modificarea tarifelor, în funcție de evoluția generală a prețurilor
din economie sau de modificările intervenite în structura costurilor. Actualizarea prețurilor se va realiza
numai cu acordul delegatarului, pe baza unui raport justificativ și doar în limita indicelui de inflație
comunicat de Institutul Național de Statistică. Tarifele vor fi aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local
al oraşului Târgu-Neamţ.
În conformitate cu:
a). prevederile art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de
utilitaţi publice, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare,
b). prevederile art. 13 alin. (1) din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localitaţilor, aprobate prin Ordinul nr.
109/2007 al Autoritaţi Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitaţi Publice,
c). prevederile art. 6 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 101/2006, Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare,
d). adresa nr. 2490/18.02.2019, transmisă de SC Eurosal Trade SRL cu privire la majorarea
tarifelor conform indicelui preţurilor pentru servicii comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru
perioada octombrie 2017 – ianuarie 2019, a Raportului Justificativ nr. 3598/11.03.2019 și a adresei
Institutului Național de Statistică nr. 4037/19.03.2019,
Prin urmare, propunem Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț spre analiză, dezbatere şi
aprobare Proiectul de Hotărâre privind modificarea tarifelor practicate de către S.C. Eurosal Trade SRL
pentru activitatea de întreținere, dezvoltare și amenajare spații verzi.

PRIMAR,
HARPA VASILICĂ

Anexa nr. 2 la HCL NR
ORAŞUL TÂRGU- NEAMŢ
str. Ştefan cel Mare 62, 615200 Tîrgu Neamt, Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 0233/790508

ACT ADITIONAL NR.1 LA CONTRACTUL NR.187/29.092019 PRIVIND
DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE
ÎNTREȚINERE, DEZVOLTARE ȘI AMENAJARE A SPAȚIILOR VERZI ALE
ORAȘULUI TÂRGU-NEAMȚ

ORAŞUL TÂRGU- NEAMŢ, cu sediul în TÂRGU-NEAMŢ, str. Ştefan cel Mare,
nr.62, cod poştal 615200 judeţul Neamţ, telefon/fax 0233/790508, cod unic înregistrare
2614104, cod IBAN RO 05TREZ49321A300530XXX, deschis la Trezoreria oraşului Târgu
Neamţ, reprezentat prin Dl. HARPA VASILICĂ, având funcţia de PRIMAR al oraşului Târgu
Neamţ, pe de o parte, în calitate de DELEGATAR,
şi
Operatorul S.C.EUROSAL TRADE SRL, codul unic de înregistrare 20798838, cu sediul
principal în Orasul Târgu- Neamţ, str. Calistrat Hogas, nr. 2, judeţul Neamţ, reprezentata legal de
domnul Airinei Stelică, având funcţia de administrator, pe de alta parte, în calitate de
DELEGAT,

au încheiat prezentul act aditional în temeiul Hotarârii Consiliului Local al Oraşului Târgu
Neamţ nr. ........................privind …………………………………….
Art.1. Obiectul prezentului act aditional il reprezinta modificarea tarifelor prevăzute în Anexa 1
la Contractul nr.187/29.09.2017 practicate pentru activitățile de întreținere spații verzi, tarife ce
se regăsesc în anexă la prezentul act adițional.
Art.2.Celelalte articole raman neschimbate.
Art.3.Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în trei exemplare.
DELEGATAR,
ORASUL TÂRGU- NEAMŢ

DELEGAT,

S.C. EUROSAL TRADE SRL

