
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNA VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
    

HOTARÂRE 
 

privind încetarea dreptului de administrare asupra platformelor de colectare a 
deşeurilor proprietatea Judeţului Neamţ, realizate în cadrul proiectului de interes 

comun „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” 
 
 
Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 
 -Adresa Consiliului Judeţean Neamţ, înregistrată în cadrul instituţiei noastre sub 
numărul 2335/10.02.2017; 
 -prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale  
 -Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 242/25.11.2015; 
 -Hotărarea Consiliului Local al Comunei Vînători Neamţ nr. 63/23.12.2015 prin care 
s-a aprobat darea, respectiv luarea în administrare a platformelor pentru colectarea 
deşeurilor; 
  -Protocolul nr. 1459/26.01.2016-385/29.01.2016, încheiat între Judeţul Neamţ şi 
Comuna Vînători Neamţ ; 
 -Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 3/2017 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 Judeţean Neamţ nr. 14/31.01.2017 privind revocarea dreptului 
de administrare a unor bunuri proprietatea Judeţului Neamţ aferente proiectului „Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”; 
 -Expunerea de motive a  primarului comunei  Vînători Neamţ, înregistrată sub nr. 
496  din 02.02.2017   ; 
 -Raportul de specialitate al  Compartimentului  Achiziţii publice, Administrarea 
Domeniului Public şi Privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Vînători Neamţ, înregistrat sub acelaşi număr; 
 -Avizul comisiilor de specialitate din  cadrul Consiliului Local; 
 In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d), alin. 4 lit. f), 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 încetarea dreptului de administrare asupra platformelor de colectare a 
deşeurilor proprietatea judeţului Neamţ, realizate în cadrul proiectului de interes comun “ 
Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Neamţ”, constituit în favoarea 
unităţii administrativ teritoriale – comuna Vînători Neamţ, respectiv 40 bucăţi platforme 
pentru colectarea deşeurilor reziduale tip I,  cu valoare totală de inventar de 49.838,80 lei 
(inclusiv TVA) şi 32 bucăţi platforme pentru colectarea deşeurilor reziduale şi reciclabile 
tip II, cu o valoare totală de inventar de 91.929,28 lei (inclusiv TVA), pe data încheierii 
procesului verbal de predare – primire a acestor bunuri între Judeţul Neamţ şi operatorul 
Asociere S.C. ROSSAL S.R.L. Roman (lider) şi S.C. DIASIL SERVICE S.R.L. Suceava 
(asociat), în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 
14/31.01.2017. 
       Art.2     Primarul comunei Vînători Neamţ, cu sprijinul aparatului de specialitate, vor 
dispune măsurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii, prin întocmirea 
documentaţiei de predare – primire a bunurilor.  

             Art.3   Secretarul comunei va comunica autorităţilor şi persoanelor interesate prezenta 
hotărâre şi o va aduce la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul instituţiei. 
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Preşedinte de şedintă: 
Consilier,  Vasile BÎRLIBA 

                                                                                          
                                                                                                      Contrasemnează, 
                                                                                                           Secretar, 
                                                                                                    Alina-Iuliana FLO Ş 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :   15 
   Pentru  :   15   
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-                                                                                                  
 


