
 

        

 
 

 

HOTĂRÂRE 

Nr. 2 din 01.03.2017 
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 
 

 Adunarea generală a A.D.I. „ECONEAMȚ” – Zona 3 

Ținând cont de prevederile art. 16, alin. (3), lit. d) din Statutul A.D.I. ECONEAMȚ; 

Prevederile art. 23, alin. (1), lit. b), ale art. 43 alin (5) și ale art. 29 alin. (7) din Legea 

serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităților, republicată; prevederile art. 88 lit. a) din Legea nr. 100/2016; 

Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;  

În temeiul dispozițiilor art. 20, alin. (4) și (6) din Statutul A.D.I. ECONEAMȚ 

 
HOTĂRĂȘTE 

Art 1. Se aprobă atribuirea 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 către asocierea S.C. ROSSAL S.R.L. Roman – S.C. DIASIL SERVICE 

S.R.L. Suceava, ofertant declarat câștigător ca urmare a finalizării procedurii de 

achiziție publică. 

Art 2. Se aprobă încheierea 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 conform Anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art 3. Se aprobă redevența și tarifele aferente serviciilor prestate de operator conform 

Anexei nr. 2  care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art 4. Se acordă un mandat special dlui. Eduard Corduneanu, Președintele Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, ca în numele și pe seama UAT-urilor 



membre ale Adunării generale a A.D.I. „ECONEAMȚ” – Zona 3 să semneze 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 în forma 

aprobată potrivit Anexei nr. 1 prezenta hotărâre. 

Art 5. 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, 

 Eduard CORDUNEANU 

 

Vizat Consilier Juridic, 

Stelian Mitrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Hotărârea  

Nr. 2 din 01.03.2017 

 

 

REDEVENȚĂ 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) 

2.783.331,99 347.916,49 86.979,12 

 

2. Tarifele aferente activităților prestate: 

- Tariful Tc rural – 158,55 lei/tonă fără TVA (2,13 lei/persoană/lună fără 

TVA) 

- Tariful Tc urban – 204,67 lei/tonă fără TVA (6,02 lei/persoană/lună fără 

TVA) 

- Tariful Tc persoane juridice – 344,00 lei/tonă fără TVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 


