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HOTĂRÂRE 

Nr. 3 din 26.04.2016 
privind aprobarea Colectivului de coordonare și supervizare pentru atribuirea 

contractelor de concesiune de servicii  
 

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

Ținând cont de prevederile art. 4 din HOTĂRÂRE nr. 71/2007 pentru aprobarea 

Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii  

Precum și de cele ale art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2) lit. l) din Statutul A.D.I. ECONEAMȚ; 

Luând act de propunerile și de dezbaterile din timpul ședinței plenului;  

În temeiul dispozițiilor art. 20 alin. (3) din Statutul A.D.I. ECONEAMȚ 

  

HOTĂRĂȘTE 

 

Art 1. Se constituie Colectivul de coordonare și supervizare pentru atribuirea contractelor de 
concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare din cele 
patru zone ale județului Neamț și ale investițiilor realizate prin SMID, format din 7 
membri; 
 

Art 2. Se numesc în calitate de membri ai Colectivului prevăzut la alin. (1): 

• Stelian Mitrea – jurist A.D.I. ECONEAMȚ 

• Ioana Bontaș-Găină – inginer A.D.I. ECONEAMȚ 

• Ciprian Barb – inginer A.D.I. ECONEAMȚ 

• Mihail Popescu – șef Birou Achiziții Publice CJ Neamț 

• Mihaela Popa – șef birou UIP CJ Neamț 

• Mona Magdalena Țigănuș – consilier UIP CJ Neamț 

• Cristina Secară – inspector Birou Achiziții Publice CJ Neamț; 
 

Art 3. Principalele responsabilități ale Colectivului prevăzut la alin. (1) constau în: 
a) fundamentarea deciziei de concesionare, 
b) elaborarea documentației de atribuire, 
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c) stabilirea procedurii de atribuire a contractului de concesiune, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
 

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 

 


