
 
R O M Â N I A 

JUDETUL NEAMT  
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT  

                                                    
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea incarcarii , transportului si depozitarii gunoiului,  
provenit de pe raza orasului, din Statia de sortare, transfer si compostare a Orasul Tirgu Neamt, 

intr-un depozit conform 
  
Consiliul local al oraşului T îrgu Neamţ, judeţul Neamţ, luand act  de prevederile: 
           Legii nr.31/1990  privind societat ile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, Actul 
const itut iv al S.C. ECO T G SRL Tg. Neamt si Procesul-verbal al Adunarii Generale din data de 26.06.2015, 
Hotararea AGA nr.17 din 26.06.2015,  
          Art . 6 alin.1, lit .k din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate al localitat ilor si Legea nr. 99/2014  
pentru modificarea si completarea Legii serviciului  de salubritate a localitat ilor, Legea nr.211/2011 privind 
regimul deseurilor;  
         T inand cont de expunerea de motive a Adunarii Generale a Asociat ilor S.C. ECO TG SRL T g. Neamt 
inregistrata la Inst itut ia noastra cu nr.14054/29.06.2015 si Raportul de specialitate realizat  in comun de  Direct ia 
Buget-Contabilitate, Biroul Invest it ii si Serviciul Juridic,  inregistrate sub numarul  14055 din 29.06.2015 ; 
         Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului T îrgu Neamţ; 
        In temeiul art . 36 alin. (2), lit .d,  art . 45 alin. (2), si art .115 alin.(1) lit.b din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

 Art .1.  Se aproba incarcarea, transportul si depozitarea gunoiului, provenit de pe raza orasului Tirgu 
Neamt, in cantitate de 2251,96 tone, din Statia de sortare, transfer si compostare a orasului intr-un 
depozit conform. 
Art. 2.  Cheltuielile aferente acestei proceduri vor fi suportate de catre Consiliul Local al Orasului Tirgu 
Neamt, in limita sumei alocate in bugetul de venituri si cheltuieli al orasului, pe anul 2015; 
Art.3.    De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, orice alte prevederi contrarii se abroga. 
Art.4.  Prezenta hotarare va fi dusa la  indeplinire de catre Direct ia Buget -Contabilitate, Biroul Invest it ii si 
Serviciul Juridic din cadrul Primariei Orasului T g. Neamt; 
Art.5.   Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari inst itut iilor si 
persoanelor interesate.   
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Presedinte de sedinta, 
Consilier, Stoica Mihai Doru 

                                               
Contrasemneaza,                                                                                                                               

Secretar oras, 
                                                                                                          jr. Laura Elena M aftei 

Total consilieri locali     19  
Prezenti       18        
Pentru      18                  
Împotrivă    -                      
Abtineri  -  
 


