
 

 

 

HOTĂRÂRE 

Nr. 12 din 09.12.2015 
privind  aprobarea Comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de 

licitație cu privire la delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități 
componente ale serviciului de salubrizare din Zona 4, Județul Neamț 

 

 Adunarea generală a A.D.I. „ECONEAMȚ” 

Având în vedere prevederile ale art. 16 alin. (3) b) și c) și art. 21 alin. (1) din Statutul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ” precum și prevederile art. 7 alin. (6) 
din Acordul de Parteneriat încheiat în vederea realizării proiectului "Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor în  Județul Neamț"; 

Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și ale  Legii nr. 
101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată; 

Prevederile OUG 34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și ale 
Hotărârii de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 34/2006; 

Propunerile Președintelui Consiliului Județean Neamț și ale primarilor UAT-urilor 
asociate în A.D.I, ECONEAMȚ din Zona 4; 

În temeiul art. 17 și 20 alin. (2) din Statutul Asociației, 
   

HOTĂRĂȘTE 

Art 1. Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de licitație cu privire 
la delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de 
salubrizare din Zona 4, Județul Neamț, formată din 7 membri. 
 

Art 2. Se numesc în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a ofertelor: 
• Mihail Popescu–șef Birou Achiziții Publice CJ Neamț, președinte cu drept de vot 
• Olimpia Iuliana Adam – director executiv DPPDJ CJ Neamț, membru 
• Mihaela Popa – șef birou UIP CJ Neamț, membru 
• Cristina Secară – inspector Birou Achiziții Publice CJ Neamț, secretar 
• Mona Magdalena Țigănuș – consilier UIP CJ Neamț, membru 
• Enache Marina – economist Primăria Bicaz, membru 
• Mircea Valeriu Nistor – viceprimar Tarcău, membru 
Rezerve: 
• Tiberiu Gabriel Gavril – consilier UIP CJ Neamț 
• Iuliana Roșu – jurist Primăria Bicazu Ardelean 

 
Art 3. Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” va asigura 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
Art 4. Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, prin intermediul 

aparatului tehnic al Asociației, va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor 
membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, autorităților și 
persoanelor interesate. 

 
 

Președinte A.D.I. ECONEAMȚ, 

Mircea Pintilie 

 

Vizat Consilier Juridic, 

Stelian Mitrea 


