
 

 

 

HOTĂRÂRE 

Nr. 7 din 03.12.2015 
privind  aprobarea documentației de atribuire pentru contractul de delegare 

prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de 
salubrizare din  Zona  3, 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”; 

Prevederile art. 30, alin (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 

publice, și ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată; 

Prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini –

cadru al serviciului de salubrizare a localităților;  

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

   

HOTĂRĂȘTE 

 

Art 1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind opțiunea delegării prin concesiune a 
gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților 
administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„ECONEAMŢ” din Zona 3, Județul Neamț, conform anexei nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art 2. Se aprobă gestiunea delegată ca modalitate de gestiune a unor activități componente 
ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, 
cu respectare procedurilor de licitație publică prevăzute de lege. 

 
Art 3. Se aprobă caietul de sarcini privind delegarea  prin contract de concesiune a gestiunii  

activităților prevăzute la art. 1, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art 4. Se aprobă conținutul contractului de delegare prin concesiune a  gestiunii unor 

activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ-
teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ” din  
Zona 3, Județul Neamț, conform  anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

Art 5. Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, prin intermediul 
aparatului tehnic al Asociației, va asigura întocmirea documentațiilor de atribuire (fișa 
de date, note justificative etc.) în vederea demarării procedurii de achiziție publică prin 
licitație deschisă pentru atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii 
unor activități componente ale serviciului de salubrizare din Zona  3, Județul Neamț. 

 
Art 6. 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 


