
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
 

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea amplasamentelor punctelor de colectare 

în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor  în Judeţul Neamţ” 
 

            Consiliul Local al Orasului Tîrgu Neamţ 
            Având in vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii 
nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările si completările ulterioare, precum si 
ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia; 
            Examinând expunerea de motive nr.4038/08.02.2011 a Primarului orasului Tîrgu Neamţ; 
           Văzând raportul de specialitate nr. 4038/08.02.2011 al Compartimentului Domeniul Public din cadrul 
Serviciului UAT, precum si rapoartele de avizare  ale comisiilor de specialitate; 

În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit.  e) si f), art. 45 alin. 1, precum si ale art. 115 alin. 
1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare; 

 
HOTĂRÂSTE: 

 
      Art. 1 (1) Se aprobă amplasamentele punctelor de colectare în suprafaţă totală de 567mp, situate raza 
orasului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ, pe care urmează să  se construiască un număr de 84 puncte de colectare 
deseuri reciclabile avizate de Primaria orasului Tîrgu Neamţ prin aviz nr.14256/17.07.2009. 
       (2) Datele de identificare ale punctelor de colectare sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezenta 
hotărâre, iar amplasamentele acestora în anexa nr. 2, care fac parte integrată din prezenta hotărâre. 
                 (3) Punctele de colectare menţionate la alin. (1) se vor construi pe terenul care se află în domeniul 
public al  orasului Tîrgu Neamţ judeţul Neamţ urmând să fie puse la dispoziţia proiectului  „Sistem de 
Management Integrat al Deseurilor  în Judeţul Neamţ”, în scopul extinderii sistemului de colectare a 
deseurilor menajere. 
      Art. 2   Primarul orasului Tîrgu Neamţ si compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
     Art. 3 Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotârâri tuturor instituţiilor si 
persoanelor interesate. 
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