
                                                                    ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
HOTARÂRE 

  
de modificare a HCL nr.50 din 25.05.2017 pentru modificarea şi completarea HCL nr.71 
din 22.12.2016 pentru atribuirea şi încheierea contractului “Delegarea prin concesiune a 

gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor 
administrative-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară – 

ECONEAMŢ,  din Zona 3, judeţul Neamţ; 
 
 

           Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ,  judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 
Prevederile O.U.G nr.48/2017 pentru modificarea şi completarea O.U.G nr.196/2005 

privind fondul pentru mediu; 
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Vînători Neamţ nr. 71 din 22.12.2016  privind 

atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi 
componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 3, judeţul Neamţ; 
 - Hotărârea Consiliului Local al comunei Vînători Neamţ nr.50 din 25.05.2017 privind 
modificarea şi completarea HCL nr. 71 din 22.12.2016 privind atribuirea şi încheierea 
contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de 
salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 3, judeţul Neamţ; 

-prevederile art. 8, alin. (3), lit. k) şi ale art. 10, alin. (5) din Legea serviciilor comunitare 
de utilităţi  publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art. 6, alin. (1), lit. k), art. 8, alin. (1), art. 9, alin. (1), lit. c) şi ale art. 20 alin. 
(2), lit. d) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor republicată; 

-prevederile Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii unor activităţi 
componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 3, judeţul Neamţ nr. 63 din 
01.03.2017;  

-adresa nr. 307 /13.07.2017 înregistrată la A.D.I. ECONEAMŢ, în calitate de Autoritate 
Contractantă în numele şi pe seama noastră, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 
3008/14.07.2017; 

-prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (5), lit. a) şi alin. (6), lit. a), pct. 14 din Legea 
Administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificări şi completările ulterioare; 

Examinând expunerea de motive nr. 3047/18.07.2017 a Primarului comunei Vînători 
Neamţ; 

Văzând raportul de specialitate al compartimentului de specialitate cu atribuţii în domeniu 
înregistrat sub acelaşi număr, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1  Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L nr. 50 din 25.05.2017 privind modificarea şi 

completarea H.C.L nr. 71 din 22.12.2016 privind atribuirea şi încheierea contractului Delegarea 
prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor 
administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, 
din Zona 3, judeţul Neamţ, în sensul eliminării taxei de depozitare, stabililită prin O.U.G nr. 
196/2005 privind fondul de mediu, în cuantum de 80 lei/tonă fară TVA, potrivit Anexei la 
prezenta parte integrantă a acesteia. 

Art.2  Se acordă un mandat special reprezentantului comunei Vînători Neamţ în cadrul 
Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, să voteze, în 
numele comunei Vînători Neamţ, actul adiţional la contractul de concesiune Delegarea prin 
concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor 
administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, 
din Zona 3, judeţul Neamţ care va cuprinde tarifele astfel aprobate prin această hotărâre. 

Art.3  Secretarul  comunei  Vînători Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică 
precum şi comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
Nr.62 
Din 31.07.2017                             

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Neculai GHERASIM                                                            

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                          Alina-Iuliana FLOŞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :   12 
   Pentru  :     12 
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-                                                                                                 
 


