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PROIECT 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea tarifelor practicate pentru activitatea de colectare, transport şi 

depozitare a deşeurilor ale S.C. ECO TG. S.R.L. Tîrgu Neamţ 
  

Consiliul local al orasului Tîrgu Neamt: 
Luînd act de adresa S.C. ECO TG. S.R.L. Tîrgu Neamţ înregistrată la noi sub nr. 3695/03.03.2017, avînd în 

vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, ale Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.196/2006privind Fondul de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
ale Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 2413/2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului 
şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la 
Fondul pentru mediu; 

Examinând Expunerea de motive a membrilor Adunării Generale a S.C. ECO TG. S.R.L. Tîrgu Neamţ 
nr.5051 din 24.03.2017; 

Văzând raportul de specialitate nr.3715/06.03.2017 al  Compartimentului Protecţia 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 şi art. 45 alin.3 şi alin. 6 din  
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
          Art.1: Se aprobă tarifele pentru activitatea de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor prestate de S.C. 
ECO TG. S.R.L. Tîrgu Neamţ, conform anexei la prezenta hotărare, parte integrantă a acesteia. 
 Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărari, se abrogă orice alte hotărari contrare. 
 Art.3 Tarifele prestate de S.C. ECO TG. S.R.L. Tîrgu Neamţ se aplică de la data adoptării prezentei 
hotărari.  

Art.4  Compartimentul Protecţia Mediului- Serviciul Urbanism va lua măsurile corespunzătoare pentru 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărari.   

   Art. 5 Serviciul juridic – Contencios, Administraţie Publică va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate prin Compartimentul Administraţie Publică Locală, Relaţia cu Consiliul 
Local. 
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