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H O T Ă R Â R E 

Nr. 44 din 26 iunie 2019 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Țibucani Nr. 14 din 31.01.2017 

privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor 

activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale 

membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul 

Neamț 

 

           CONSILIUL LOCAL al comunei ŢIBUCANI, judeţul NEAMŢ, întrunit în şedinţa  ordinară 

din data de 26 iunie 2019; 

Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Țibucani Nr. 14 din 31.01.2017 privind atribuirea și 

încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale 

serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art. 8, alin. (3), lit. k), art. 9, alin. (2), lit. d) și ale art. 10, alin. (5) din Legea 

serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 6, alin. (1), lit. l), art. 8, alin. (1), art. 9, alin. (1), lit. c) și ale art. 20 alin. (2), lit. 

d) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților republicată; 

- prevederile art. III și art. I punctul 3 din O.U.G. nr. 74/2008 referitoare la modificarea art. 17 din 

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor; 

- prevederile Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale 

serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț nr. 63/609 din 01.03.2017;  

- adresa nr. 1058/19.03.2019 înregistrată la A.D.I. ECONEAMȚ, în calitate de Autoritate 

Contractantă; 

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (5), lit. a) și alin. (6), lit. a), pct. 14 din Legea 

Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificări și completările ulterioare; 

Examinând expunerea de motive nr. 3061 din 24 iunie 2019 a Primarului comunei Țibucani; 



  

Văzând raportul de specialitate nr. 3062 din 24 iunie 2019 al compartimentului de specialitate cu 

atribuții în domeniu, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

În baza prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art 1. Anexa nr. 2 REDEVENȚA ȘI TARIFELE prevăzută la art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Țibucani Nr. 14 din 31.01.2017 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea 

prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților 

administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din 

Zona 3, județul Neamț se înlocuiește cu Anexa la prezenta Hotărâre. 

Art 2. Se acordă un mandat special reprezentantului comunei ȚIBUCANI în cadrul Adunării Generale a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, să voteze, în numele comunei ȚIBUCANI, 

actul adițional la contractul de concesiune Delegarea prin concesiune a gestiunii unor 

activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-

teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din 

Zona 3, județul Neamț  care va cuprinde tarifele astfel aprobate prin această Hotărâre. 

Art 3. Secretarul comunei ȚIBUCANI va asigura aducerea la cunoștință publică precum și comunicarea 

prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate. 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    CONTRASEMENEAZĂ     

  CONSILIER LOCAL,                       SECRETARUL COMUNEI 

     TATARU CONSTANTIN         J U R I S T                   

                                    AMBROSĂ COCA                                                                                                                 

                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
Adoptată în ședința  ordinară din data 26 iunie 2019 
Cu un număr de 13 voturi pentru, nici 1 vot împotrivă și 1 abţinere din totalul de 13 consilieri 
Redactat și Pprocesat C. Ambrosă 
26.06.2019 
Dos. ȘEDINȚĂ CONS. LOCAL     
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Anexa la Hotărârea  

Nr. 44 din 26 iunie 2019 

 

REDEVENȚA ȘI TARIFE 

 

  Redevența și tarifele aferente contractului de concesiune Delegarea prin concesiune a 

gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților 

administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț sunt: 

 

1. Redevența: 

Redevența pe 8 ani (lei) Redevența anuala (lei) Redevența trimestriala 

(lei) 

2 314 236,32 289 279,54 72 319,88 

 

2. Tarifele aferente activităților prestate (fără TVA) în mediul rural: se stabilesc la nivelul anului 

2018. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      


