
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

ORAŞUL TÎRGU NEAMT 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea art. 4 din Hot\rarii Consiliului Local nr. 54 din 09.02.2016 
  

Consiliul local al orasului Tîrgu Neamt: 
Lu`nd act de adresa S.C. ECO TG. S.R.L. T`rgu Neam] `nregistrat\ la noi sub nr. 4043/09.03.2017, av`nd `n 

vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilit\]i publice nr.51/2006, republicat\, cu modific\rile [i 
complet\rile ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localit\]ilor nr.101/2006, republicat\, cu modific\rile 
[i complet\rile ulterioare, [i ale Ordinului pre[edintelui Autorit\]ii Na]ionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilit\]i Publice nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activit\]ile specifice serviciului de salubrizare a localit\]ilor;  

Examinând expunerea de motive nr. 4132/13.03.2017a Primarului ora[ului T`rgu Neam] T`rgu Neam]; 
Văzând raportul de specialitate nr. 4132/13.03.2017 al Compartimentului Protec]ia Mediului din cadrul 

Serviciului U.A.T.; 
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2  lit. d),  alin. 4 lit. c), alin. 6 lit. a) pct. 14 [i art. 45 alin.3 [i alin. 6 din  

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările [i completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
          Art.1: Art. 4 din HCL 54/2016 privind aprobarea tarifelor practicate pentru activitatea de colectare, 
transport [i depozitare a de[eurilor a S.C. ECO TG. S.R.L. T`rgu Neam], se modific\ dup\ cum urmeaz\: 
„Tarifele aprobate vor r\m`ne valabile p`n\ la data `nceperii execut\rii contractului `ncheiat cu noul operator”. 
 Art. 2  Celelalte articole  din HCL 54/2016 r\m`n neschimbate.  

Art.3  Compartimentul Protec]ia Mediului- Serviciul Urbanism va lua m\surile corespunz\toare pentru 
ducerea la `ndeplinire a prevederilor prezentei hot\rari.   

      Art. 5 Serviciul juridic – Contencios, Administra]ie Public\ va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităţilor [i persoanelor interesate prin Compartimentul Administra]ie Public\ Local\, Rela]ia cu Consiliul 
Local. 

 
Nr. 103 
din 13.03.2017 
                                                     Preşedinte de şedinţă, 
                                                    Consilier: Ciorsac Elena 
  

                                                                                                                    
Contrasemnează, 

 Secretar oraş, 
            Jr. Laura Elena Maftei 

 
 
Total consilieri locali 19 
Prezenţi    17 
Pentru      17 
Împotrivă 
Abţineri 
 


