
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea tarifelor practicate pentru activitatea de colectare, transport [i depozitare a 

de[eurilor ale S.C. ECO TG. S.R.L. T`rgu Neam] 
  

Consiliul local al orasului Tîrgu Neamt: 
Luând act de adresele S.C. ECO TG. S.R.L. T`rgu Neam] `nregistrate la noi sub nr. 3695/03.03.2017 [i sub nr. 

5051/24.03.2017 prin care ne sunt înaintate HCJ  nr. 46/28.02.2017, HAGA nr. 17/03.03.2017 cu anexă, Fişa de 

fundamentare pentru modificarea tarifelor, memoriul justificativ şi Justificarea tarifelor; 

Ţinând cont de Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, precum şi de  

Informarea nr. 6213/11.04.2017 a Serviciului Comunicare [i Rela]ii Publice; 

Având `n vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilit\]i publice nr. 51/2006, republicat\, cu 

modific\rile [i complet\rile ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localit\]ilor nr.101/2006, republicat\, cu 

modific\rile [i complet\rile ulterioare, ale Ordinului pre[edintelui Autorit\]ii Na]ionale de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilit\]i Publice nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare 

sau modificare a tarifelor pentru activit\]ile specifice serviciului de salubrizare a localit\]ilor, ale Ordonan]ei de 

Urgen]\ a Guvernului nr.196/2006 privind Fondul de mediu, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, precum [i ale 

Ordinului ministrului mediului [i p\durilor nr. 2413/2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului [i 

gospod\ririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribu]iilor [i taxelor datorate la Fondul 

pentru mediu; 

Examinând Expunerea de motive a membrilor Adun\rii Generale a S.C. ECO TG. S.R.L. T`rgu Neam], 

înaintată prin adresa cu nr. 5051/24.03.2017; 

Văzând raportul de specialitate nr.6699/24.04.2017 al  Compartimentului Protec]ia 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 [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\ tarifele pentru activitatea de colectare, transport [i depozitare a de[eurilor a S.C. ECO TG. S.R.L. 

T`rgu Neam], conform anexei la prezenta hot\rare, parte integrant\ a acesteia. 

Art. 2 La data intr\rii `n vigoare a prezentei hot\rari se abrog\ HCL nr. 54/09.02.2016 privind aprobarea tarifelor 

practicate pentru activitatea de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor a SC ECO TG SRL Tg. Neamţ, 

modificată prin HCL nr. 103/13.03.2017 privind modificarea art. 4 din HCL nr. 54/2016. 

Art.3 Tarifele prestate de S.C. ECO TG. S.R.L. T`rgu Neam] se aplic\ de la data adopt\rii prezentei hot\rari.  

Art.4  Compartimentul Protec]ia Mediului, Serviciul Urbanism va lua m\surile corespunz\toare pentru ducerea la 

`ndeplinire a prevederilor prezentei hot\rari.   

Art. 5 Secretarul oraşului  va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor [i persoanelor interesate prin 

Compartimentul Administra]ie Public\ Local\, Rela]ia cu Consiliul Local. 

Nr.146 
Din  27.04.2017 

Presedinte de sedinta, 
Consilier local, Cozma Dumitru Daniel 

                                                                                         Contrasemneaza, 
Secretar oras, 

                                                                                                                         jr. Laura Elena Maftei 
 
Total consilieri locali 19 
Prezenţi 19 
Pentru 15 
Împotrivă  
Abţineri 4 



 

ANEXA LA HCL NR.146 DIN 27.04.2017 

Tarifele practicate pentru activitatea de colectare, transport [i 
depozitare a de[eurilor ale S.C. ECO TG. S.R.L. T`rgu Neam] 

 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE TARIF ACTUAL 
FARA TVA 

TARIF PROPUS FARA TVA 
 
 

1. Tarif pentru personae fizice: 7,04 lei/pers/luna 
 
 

9,98 lei/pers/luna 
 

2. Tarif agenti economici pentru 
pubele 120 L 

10,59 lei/ridicare 15,74 lei/ridicare 

3. Tarif agenti economici pentru 
pubele 240 L 

21,18 lei/ridicare 31,48 lei/ridicare 

4. Tarif agenti economici pentru 
pubele 1,1 MC 

97,04 lei/ridicare 144,27 lei/ridicare 

5. Tarif MC 
 

88,22 lei/MC 131,15 lei/MC 

6. Tarif chirie container 
 

149,47 lei/luna  

 


