
R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 162 din 12.10.2015 
privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru contractul de delegare 

prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de 

salubrizare din Zona 2, Judeţul Neamţ 
 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 

nr.51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 

101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor republicată, republicată, ale 

Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini 

–cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, precum şi ale Statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Examinând Expunerea de motive nr. 17469 din 08.10.2015, înaintată de 

Primarul Municipiului Roman şi raportul de specialitate nr. 17470 din 08.10.2015 

întocmit de Direcţia Tehnică şi de Investiţii; 

Văzând avizul nr. 45 din 12.10.2015 al Comisiei pentru Administraţie 

Publică, Sport şi Turism, avizul nr. 165 din 12.10.2015 al Comisiei juridice şi 

Avizul de legalitate nr.  17666 din 12.10.2015 al Secretarului municipiului Roman; 

În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d) şi alin. 6 lit. a) pct. 14, ale art.45, 

alin.3, ale art.124, precum şi ale art.115, alin.1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind opţiunea delegării prin 

concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare al 

unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „ECONEAMŢ” din Zona 2, Judeţul Neamţ, conform anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre  

Art. 2. Se aprobă gestiunea delegată ca modalitate de gestiune a unor 

activităţi componente ale serviciului de salubrizare al unităţilor administrativ-



teritoriale prevăzute la art. 1, cu respectare procedurilor de licitaţie publică 

prevăzute de lege. 

Art. 3. Se aprobă caietul de sarcini privind delegarea prin contract de 

concesiune a gestiunii activităţilor prevăzute la art. 1, conform anexei nr. 2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre  

Art. 4. Se aprobă conţinutul contractului de delegare prin concesiune a 

gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare al unităţilor 

administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„ECONEAMŢ” din Zona 2, Judeţul Neamţ, conform anexei nr. 3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Local al 

municipiului Roman în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „ECONEAMŢ”, care să voteze în numele municipiului Roman, 

aprobarea caietului de sarcini şi a contractului de delegare prin concesiune a 

gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare al unităţilor 

administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„ECONEAMŢ” din Zona 2, Judeţul Neamţ, în forma aprobată potrivit anexelor 

nr.2 şi nr.3 la prezenta hotărâre. 

Art. 6. Primarul municipiului va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

Hotărâri. 

Art. 7. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 
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