
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

HOTARARE 
 

privind modificarea HCL 164/18.12.2009  pentru aprobarea asocierii, infiintarea S.C. 
ECO TG S.R.L Tirgu Neamt si aprobarea Actului Constitutiv al societăţii comerciale 

si al statului de functiuni 
 

              Consiliul Local al Orasului Tîrgu Neamţ 
Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind  societatile  comerciale, a 

Legii serviciilor comunitare de  utilitati publice nr. 51/2006, Legea serviciului de 
salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, H.G. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor 
–cadru de aplicare a O.G. 71/2002 privind organizare si functionarea serviciilor de 
administrare a domeniului public si privat de interes local, ale Legii nr.213-1998 privind 
proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, art.12, alin. (1) si (2); 

Luând act de Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor S.C. ECO TG. S.R.L. 
Nr.1 din 28.02.2011;                 

 Examinând expunerea de motive nr.7178/17.03.2011 a Primarului orasului Tîrgu 
Neamţ; 
           Văzând raportul de specialitate nr..7178/17.03.2011 al  Domeniul Public din 
cadrul UAT, precum si rapoartele de avizare  ale comisiilor de specialitate; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.c), si ale art. 45 alin. (1) 
lit.a), din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările 
si completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂSTE: 

 
Art. 1 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al S.C. ECO TG SRL Tîrgu 

Neamţ, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
Art. 2  Se aprobă Actul Adiţional nr.1 la Actul Constitutiv al S.C. ECO TG SRL 

Tîrgu Neamţ, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia 
Art. 3 Se aprobă darea în administrare a unui spaţiu în suprafaţă de 100,67 mp 

(spaţiul nr.1- parter, spaţiile nr.1,2,5,7 – etaj si spaţiile 1,2,3 – mansardă), precum si 
31,88 mp spaţiu de folosinţă comună, conform schiţei, Anexa nr.3 la prezenta hotărâre , 
aparţinînd domeniului public al orasului, situat în Tîrgu Neamţ, B-dul Stefan cel Mare, 
nr 48B (Magazie de protecţie civilă), către societatea comercială ECO TG SRL Tîrgu 
Neamţ, pe perioada funcţionării acesteia. 



Art. 4 Se aprobă modificarea sediului  S.C. ECO TG SRL Tîrgu Neamţ de pe str. 
Stefan cel Mare, nr.62, birou 2-parter, Tîrgu Neamţ, pe B-dul Stefan cel Mare, nr. 48B, 
biroul 1 – etaj, Tîrgu Neamţ . 

Art.5  Primarul orasului Tirgu Neamt, dl. Arnautu Decebal, cetăţean român, 
născut la data de 01.05.1952 in  Comuna Grumazesti, domiciliat in Oras Tirgu Neamt, 
str.  Batalion nr. 22, posesor al C.I. seria N.T. , nr. 437377 , eliberată de SPCLEP Tirgu 
Neamt la data de 20.05.2008, CNP 1520501274789 , va semna în numele si pe seama 
Orasului Tirgu Neamt, Actul Constitutiv modificat si Actul Adiţional nr.1 al societăţii 
comerciale ECO TG SRL Tirgu Neamt. 

Art. 6 Primarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura executarea prezentei hotărâri 
prin serviciile din aparatul de specialitate al Primarului Orasului Tirgu Neamt. 

Art. 7 Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotârâri 
tuturor instituţiilor si persoanelor interesate. 
 
Nr. 45 
din 30.03.2011 

 
Pre[edinte de [edin]\, 

Consilier: Lariu-Rusu Neculai 
 
 

                         Contrasemneaz\,  
                     Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
 
 


