
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TĂRGU - NEAMŢ 
 
PROIECT 

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 Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, 

 Având în vedere solicitarea înaintată de către SC EUROSAL TRADE SRL Târgu Neamţ prin 
adresa nr. 2485/18.02.2019, 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 Târgu 

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 Târgu 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; 
 Examinând expunerea de motive nr.  5516/15.04.2019 a Primarului oraşului Târgu Neamţ şi  
raportul de specialitate nr. 5517/15.04.2019 al Direcţiei Buget – Contabilitate şi Compartimentului 
Transporturi. 
 Luând act de avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Târgu 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 30 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 3 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. 

 
               Iniţiator, 
           Primar, 

Vasilică Harpa 
  Avizat legalitate, 

     Secretar oraş 
c.j. Sabin Iasbela 

 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ       
Direcţia Buget -Contabilitate                                       Aprob 
Serviciul Investiţii, Transporturi, Iluminat Public            Primar 
Nr. 5517 din 15.04.2019                Vasilică Harpa 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
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 
 

   
In conformitate cu prevederile Contractul privind delegarea serviciului public de 

salubrizare stradală a oraşului Tg. Neamţ nr. 73/28.04.2017 art. 65 alin. 1 prevede că 
modificarea contractului se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante, cu 
aprobarea Consiliului local al oraşului Tg. Neamţ. 

Prin adresa nr. 2485 din 18.02.2019 SC EUROSAL TRADE SRL Târgu Neamţ solicită 
modificarea art. 18 alin. 4  din cap. III secţiunea 10 al Contractului 73/2017, astfel: Plata 

facturilor privind prestarea activităţilor contractate se face lunar, în termen de 30 zile de la data 

facturării, pe baza recepţiei lucrărilor efectuate conform prevederilor caietului de sarcini 

Modificarea Contractul privind delegarea serviciului public de salubrizare stradală 
poate fi făcută în baza art. 106 alin. 1 din Legea 100/2016 şi a art. 65 alin. 1 din Contract, 
modificare ce va fi aprobata de autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale. 
Contractul va fi modificat, in conditiile legii, printr-un act aditional incheiat intre operator si 
unitatea administrativ-teritorială.  

Aceste modificări nu contravin HCL –ului nr. 101/31.03.2016 privind delegarea de 
gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare stradală a oraşului Tîrgu Neamţ. 
Conform art. 1270 Cod civil, contractul reprezintă voinţa părţilor,acesta producând efecte 
numai între părţile contractante. 

Având în vedere cele prezentate vă supunem spre analiză, dezbatere şi aprobare 
proiectul de 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 

 

 
 
 
                       Director executiv,                                                         
                         Ec. Ecaterina Iosub 

 
 
   Compartiment Transporturi 
   Ing. Cezar Nicolae Cojocariu 
 
 

                                                Serviciul juridc   
   Jr. Oana Iftote 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ     

- PRIMAR -  
Nr. 5516 din  15.04.2018 

 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea art. 18 alin. 4 din Contractul privind delegarea serviciului public de 

salubrizare stradală a oraşului Târgu Neamţ nr. 73/28.04.2017, prin act adiţional 
 
 

Ca urmare a adresei nr. 2485 din 18.02.2019  SC EUROSAL TRADE SRL Târgu 
Neamţ solicită modificarea art. 18 alin. 4  din cap. III secţiunea 10 al Contractului 73/2017, 
astfel: Plata facturilor privind prestarea activităţilor contractate se face lunar, în termen de 30 zile 

de la data facturării, pe baza recepţiei lucrărilor efectuate conform prevederilor caietului de 

sarcini. 

Ţinând cont de prevederile Contractului privind delegarea serviciului public de 
salubrizare stradală a oraşului Târgu Neamţ nr. 73/28.04.2017 art. 65 alin. 1 prevede că 
modificarea contractului se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante, cu 
aprobarea Consiliului local al oraşului Târgu Neamţ. 

Având în vedere prevederile Contractului privind delegarea serviciului public de 
salubrizare stradală a oraşului Târgu Neamţ nr. 73/28.04.2017 , HCL –ului nr. 101/31.03.2016 
privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare stradală a 
oraşului Tîrgu Neamţ, art. 1270 Cod civil, contractul reprezintă voinţa părţilor, acesta 
producând efecte numai între părţile contractante, Legea 100/2016 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; 

Urmare a celor prezentate mai sus, propunem Consiliului Local al oraşului Târgu 
Neamţ spre analiză, dezbatere şi aprobare  proiectul de 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 
 

 
 
 

Primar, 
Harpa Vasilică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ACT ADITIONAL NR. 3 din 2017 
la Contractului privind delegarea serviciului public de salubrizare stradală a oraşului Tg. 

Neamţ nr. 73/28.04.2017 
 

 Având în vedere: 
 - Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ nr. _____ din ____________ 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; 
 - Art. 65 alin. 1 din Contractul privind delegarea serviciului public de salubrizare stradală a 
oraşului Tg. Neamţ nr. 73/28.04.2017, prin act adiţional; 

- art. 106 alin. 1 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 

servicii; 
În temeiul prevederilor art. 1270  şi ale art. 1280 Cod civil 

  

PĂRŢILE  

 Oraşul Tîrgu Neamţ, persoană juridică de drept public, cu sediul in localitatea Tîrgu Neamţ, str. 
Ştefan cel Mare, nr.62, judeţul Neamţ, telefon 0233 790245, fax 0233 790508, Cod fiscal 2614104, cont 
RO05TREZ49321A300530XXX Trezoreria oraşului Tîrgu Neamţ, reprezentată prin primarul oraşului 
Harpa Vasilică, in calitate de delegatar,  

şi 
 Operatorul S.C. Eurosal Trade SRL, cu sediul în localitatea Tîrgu Neamţ, str. Calistrat Hogaş, nr. 2, 
jud. Neamţ, CUI 20798838, J27/139/2007, cod IBAN RO09TREZ4935069XXX001779 deschis la Trezoreria 
oraşului Tg. Neamţ, reprezentat prin Airinei Stelică, având funcţia de Administrator, in calitate de delegat,  

 
AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIŢIONAL 

 
Art. 1.  Se modifică art. 18 alin. 4 din Contractul privind delegarea serviciului public de 

salubrizare stradală a oraşului Tg. Neamţ nr. 73/28.04.2017, şi va avea următorul cuprins: 
Plata facturilor privind prestarea activităţilor contractate se face lunar, în termen de 30 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. Celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate. 
Art. 3. Prezentul act adiţional a fost încheiat azi, ___________________ în 3 (trei) exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte şi face parte integrantă din contract. 
 

  
       CONCEDENT     CONCESIONAR 




