
 
   ROMANIA 

JUDEŢ UL  NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMŢ 

PROIECT 
HOTĂRÎRE 

privind majorarea tarifelor prestate de S.C. Eco Tg. S.R.L. Tîrgu Neamţ, pentru 
activitatea de colectare, transport şi depozitare temporară a deşeurilor. 

 
 Consiliul local al orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț. 
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. k; art.26 alin. (1) lit. a; alin. (4) şi 

alin. (5) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată 
Având în vedere prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 

privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor. 

Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

Ca urmare a adresei nr. 242 din 08.01.2015 din partea S. C. ECO TG S.R.L. Tîrgu 
Neamţ prin care a fost înaintat Memoriul Tehnico – Economic justificativ, Fişele de 
fundamentare a tarifelor şi Hotărârea AGA nr. 11 din 23.12.2014 privind majorarea 
tarifelor. 

Luând act de Expunerea de motive  nr.  638 din 14.01.2015 înaintată de Primarului 
oraşului Tîrgu Neamţ precum şi a Raportului de specialitate al Compartimentului 
Avizare Mediu din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ. 

Ţinînd cont de avizul comisiilor de specialitate 
 În  temeiul prevederilor art.36 alin. (4), lit. c,  alin. (6)  lit. a, pct. 14 ; art. 45 alin. (2) 

lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 a administrației publice locale, 
republicată. 

 
      HOTĂRĂȘTE 

 Art.1 Se aprobă majorarea tarifelor prestate de S.C. Eco Tg. S.R.L. Tîrgu Neamţ, 
pentru activitatea de colectare, transport şi depozitare temporară a deşeurilor, conform 
anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte hotărâri 
contrare. 

Art.3 Tarifele prestate de S.C. Eco Tg. S.R.L. Tîrgu Neamţ, pentru activitatea de 
colectare, transport şi depozitare temporară a deşeurilor se aplică de la data adoptări 
prezentei hotărâri. 

           Art.4 Compartimentul Avizare Mediu din cadrul     Primăriei oraşului Tîrgu Neamț  
va lua toate masurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

      Art.5 Secretarul oraşului Tîrgu Neamț  va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituțiilor şi persoanelor interesate, prin compartimentul Administraţie publică 
locală.    
   Inițiator 
    Primar,      Avizat legalitate 
              Vasilică  Harpa                          Secretar oraș, 
              Jr. Laura Elena Maftei 


