
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

ORAŞUL TÎRGU NEAMT 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind `ncetarea dreptului de administrare asupra platformelor de colectare a de[eurilor 
proprietatea Jude]ului Neam], realizate `n cadrul proiectului de interes comun „sistem de 

Management Integrat al De[eurilor `n Jude]ul Neam]” 
 

Consiliul local al orasului Tîrgu Neamt: 
           Lu^nd act de adresa Consiliului Jude]ean Neam] `nregistrat\ la noi sub num\rul 2182/13.02.2017 [i av`nd 
`n vedere prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat\, cu modific\rile ]i complet\rile 
ulterioare, ale Hot\rarii Consiliului Jude]ean Neam] nr. 242/25.11.2015 [i respectiv Hot\rarea Consiliului Local 
al Ora[ului T`rgu Neam] nr. 264/17.12.2015 prin ca s-a aprobat darea, respectiv luarea `n administrare a 
platformelor pentru colectarea de[eurilor, ale Protocolului nr. 304/11.01.2016-908/14.01.2016, `ncheiat `ntre 
Jude]ul Neam] [i Ora[ul T`rgu Neam [i a Hot\rarii Consiliului Jude]ean Neam] nr. 3/2017 privind atribuirea [i 
`ncheierea contractului „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activit\]i componente ale serviciului de 
salubrizare a unit\]ilor administrativ-teritoriale membre ale Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\ 
„ECONEAM}” din Zona 3, jude]ul Neam]”, precum [i a Hot\rarii Consiliului Jude]ean Neam] nr. 
14/31.01.2017 privind revocarea dreptului de administrare a unor bunuri proprietatea Jude]ului Neam] aferente 
proiectului „Sistem de Management Integrat al De[eurilor `n Jude]ul Neam]”; 
Examinând expunerea de motive nr. 2728/20.02.2017 a primarului ora[ului T`rgu Neam]; 

Văzând raportul de specialitate nr.2728/20.02.2017 al  Compartimentului Protec]ia Mediului din cadrul 
Serviciului U.A.T.; 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2  lit. d),  alin. 4 lit. f), 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: Se aprob\ `ncetarea dreptului de administrare asupra platformelor de colectare a de[eurilor 

proprietatea Jude]ul Neam], realizate `n cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat al 
De[eurilor `n Jude]ul Neam]”, constituit `n favoarea unit\]ii administrativ teritoriale – Ora[ul T`rgu Neam] 
respectiv 84 buc\]i platforme pentru colectarea de[eurilor reciclabile tip III, cu o valoare total\ de inventar de 
200.396,28 lei (inclusiv T.V.A.), pe data `ncheierii procesului verbal de predare-primire a acestor bunuri `ntre 
Jude]ul Neam] [i operatorul Asocierea S.C. ROSSAL S.R.L. Roman (lider) [i S. C. SERVICE S.R.L. Suceava 
(asociat), `n conformitate cu prevederile Hot\rarii Consiliului Jude]ean Neam] nr. 14/31.01.2017.  

Art.2  Compartimentul Protec]ia Mediului- Serviciul Urbanism va lua m\surile corespunz\toare pentru 
ducerea la `ndeplinire a prevederilor prezentei hot\rari.   

     Art. 3 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. 63 
din 28.02.2017 

Preşedinte de şedinţă, 
                                                              Consilier: Bor[ Paul 

                                                                                                                       Contrasemnează, 
 Secretar oraş, 

Jr. Laura Elena Maftei 
 

 
Total consilieri locali 19 
Prezenţi    18 
Pentru      18 
Împotrivă 
Abţineri 



 


