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HOTĂRÂRE 

Nr. 5 din 31.05.2019 

privind înființarea unei comisii de coordonare și supervizare pentru 

pregătirea și planificarea atribuirii contractului Delegarea prin concesiune a 

gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților 

administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, Zona 1, județul Neamț 

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

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 4/28.05.2019 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 nr. 8/9/09.01.2019 aprobat prin 

Hotărârea Adunării Generale nr. 1 din data de 09.01.2019; dispozițiile art. 8, alin. (3), lit. d^) și 

ale art. 29 alin. (9) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006; prevederile 

Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată; dispozițiile Legii nr. 

100/2016 precum și prevederile art. 2 alin. (1), art. 11 alin. (1) și 17 alin. (1) din H.G. nr. 

867/2016, 

Ținând cont de obligațiile asumate de A.D.I. „ECONEAMȚ” prin Acordul de parteneriat încheiat 

între UAT-urile din județul Neamț privind implementarea proiectului SMID în județul Neamț  

precum și de prevederile O.U.G. nr. 74/2018 modificată și completată prin Legea nr. 31/2019;  

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

ECONEAMȚ 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1.  Se aprobă înființarea unei comisii de coordonare și supervizare pentru pregătirea și 

planificarea atribuirii contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități 

componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, Zona 1, județul Neamț cu următoarea 

structură: 

- Județul Neamț – 2 persoane; 

- Municipiul Piatra-Neamț – 2 persoane; 

- Orașul Roznov – 1 persoană; 

- Comuna Alexandru cel Bun  - 1 persoană; 

- A.D.I. „ECONEAMȚ” – 3 persoane. 
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Art. 2.  Componența nominală a Comisiei prevăzută la art. 1 va fi aprobată prin dispoziție a 

Președintelui Asociației pe baza nominalizărilor UAT-urilor membre.  

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 precum 

și autorităților și persoanelor interesate. 

 

Președinte A.D.I. ECONEAMȚ, 

 Adrian DIACONU 

 

Vizat Consilier Juridic, 

Stelian Mitrea 

 


