ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
ORAŞUL TÎRGU NEAMT
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind revocarea Hot\rârii Consiliului Local nr. 151/11.05.2017 pentru modificarea si completarea
HCL nr. 287 din 23.12.2016 privind atribuirea si încheierea contractului Delegarea prin concesiune a
gestiunii unor activităti componente ale serviciului de salubrizare a unitătilor administrativ-teritoriale
membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMT”, din Zona 3, judetul Neamt

Consiliul local al orasului Tîrgu Neamt:
Având în vedere:
adresa A.D.I. ECONEAM} cu nr. 307/13.07.2017, în calitate de Autoritate Contractantă în numele
[i pe seama noastră, [i `nregistrat\ la noi cu nr. 11782/14.07.2017;
adresa S.C. ROSSAL S.R.L. Roman, `nregistrat\ la noi cu nr. 11677/12.07.2017;
prevederile O.U.G. nr. 48/2017 pentru modificarea [i completarea O.U.G. nr. 196/2005 privind
Fondul de mediu, care suspend\ până la 01.01.2019 aplicarea taxei la depozitare a de[eurilor,
prev\zut\ la art. 9 alin. (1) lit. c);
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (5), lit. a) [i alin. (6), lit. a), pct. 14 din Legea Administra]iei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificări [i completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr.12028 din 19.07.2017 a Primarului ora[ului T`rgu Neam];
Văzând raportul de specialitate nr.12028 din 19.07.2017 al compartimentului de protec]ia mediului –
Serviciul UAT, precum [i rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În baza prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administra]iei publice locale, republicată, cu
modificările [i completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
ART. 1 Se aprobă revocarea art. 1 ale Hotărârii Consiliului Local nr. 151/11.05.2017 pentru modificarea
si completarea HCL nr. 287 din 23.12.2016 privind atribuirea si încheierea contractului Delegarea prin
concesiune a gestiunii unor activităti componente ale serviciului de salubrizare a unitătilor administrativteritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMT”, din Zona 3, judetul
Neamt. Pe cale de consecin]\, dispozi]iile din anexa la hotărâre ce se referâ la taxa de mediu rămân fără
aplicabilitate.
ART. 2 Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 151/11.05.2017 r\mân neschimbate.
ART. 3 Compartimentul Protec]ia Mediului- Serviciul Urbanism va lua m\surile corespunz\toare pentru
ducerea la `ndeplinire a prevederilor prezentei hot\rari.
ART4 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.232
din 27.07.2017
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Humulescu Tr\ian
Contrasemnează,
Secretar oraş,
C.j. }u]u Ion
Total consilieri: 19
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