
 
   ROMANIA 

JUDEȚUL  NEAMȚ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 

 
PROIECT 

HOTĂRÎRE 
 

privind instituirea unei taxe speciale pentru persoane fizice şi persoane juridice, 
care nu deţin contract încheiat cu S.C. Eco Tg S.R.L. Tîrgu Neamţ, privind activitatea de 

colectare, transport şi depozitare a deşeurilor. 
 

 Consiliul local al orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț.  
Având în vedere:  
-prevederile art. 6 alin. (1) lit. k, lit. l şi art.26 alin. (1) lit c, alin.(2) lit. c; alin. (4) şi 

alin. (5) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată; 
-prevederile art. 42 alin.1 lit. c, art.43 alin. 3-5 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilitati publice; 
- art.282 alin. 1-3 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal precum si Normele 

metodologice din 2004 de aplicare; 
- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 
-Contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directa a serviciului de salubrizare 

nr. 5/22.01.2010, aprobat prin HCL 160/18.12.2009; 
- art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 
-cererea nr. 242/08.01.2015 a S.C. Eco Tg S.R.L. Tîrgu Neamţ prin care se solicita 

supunerea spre aprobare Consiliului local a tarifelor, a Memoriului tehnoco-economic 
justificativ, a Fisei de fundamentare 

- Hotararea AGA nr. 11/23.12.2014 de aprobare a majorarii tarifelor; 
Luând act de Expunerea de motive  nr. 662 din 15.01.2015    înaintată de Primarul 

oraşului Tîrgu Neamţ precum şi a Raportului de specialitate al Compartimentului 
Avizare Mediu din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ. 

Ţinând 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 instituirea unei taxe speciale pentru persoane fizice şi persoane 
juridice, care nu deţin contract încheiat cu S.C. Eco Tg. S.R.L. Tîrgu Neamţ, pentru 
activitatea de colectare, transport şi depozitare 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 hotărârii 
contrare. 

Art.3 Taxa speciale pentru persoane fizice şi persoane juridice, care nu deţin 
contract încheiat cu S.C. Eco Tg. S.R.L. Tîrgu Neamţ, pentru activitatea de colectare, 
transport şi depozitare 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 


