
 

 

  
 
 

HOTĂRÂRE 

Nr. 4 din 31.05.2019 

privind încetarea de drept a 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 1, județul Neamț 

Adunarea generală a A.D.I. „ECONEAMȚ” – Zona 1 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (8) din contractul 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 1, județul 

Neamț nr. 8/9/09.01.2019 aprobat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 1 din data de 

09.01.2019; dispozițiile art. 23, alin. (1), lit. b) și ale art. 29 alin. (7) din Legea serviciilor 

comunitare de utilități publice nr. 51/2006; prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităților, republicată; 

Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului asupra Raportului nr. 351/22.05.2019 

privind AUDITUL DE CONFORMITATE privind îndeplinirea cerințelor din Perioada de mobilizare 

în cadrul 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 1, județul Neamț;  

În temeiul dispozițiilor art. 16, alin. (3), lit. d) și ale art. 20, alin. (4) și (6) din Statutul A.D.I. 

ECONEAMȚ 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1.  Se aprobă Raportul nr. 351/22.05.2019 – AUDITUL DE CONFORMITATE privind 

îndeplinirea cerințelor din Perioada de mobilizare în cadrul 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 1, județul Neamț conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

Hotărâre. 

Art. 2.  Se aprobă încetarea de drept a 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 1, județul 

Neamț nr. 8/9/09.01.2019. 
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Art. 3.  Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, prin intermediul 

aparatului tehnic al Asociației, va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor membrilor 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” din Zona 1 a județului Neamț, S.C. 

Girexim Universal S.A. precum și autorităților și persoanelor interesate. 

 

Președinte A.D.I. ECONEAMȚ, 

 Adrian DIACONU 

 

Vizat Consilier Juridic, 

Stelian Mitrea 

 


