
 

 

 
 

HOTĂRÂRE 

Nr. 20 din 22.11.2021 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 
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 

 

 

Adunarea Generală a A.D.I. „ECONEAMȚ” – Zona 1, 
Având în vedere prevederile:  
- art. 3 alin. (1), art. 29 alin. (9) și art. 30 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități 
publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 14 alin. (3) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 80 și 81 din H.G. nr. 867/2016 privind aprobarea NORMELOR METODOLOGICE de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de 
servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; 
- prevederile art. 8 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit. d) din Acordul de parteneriat în vederea realizării 
proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț” aprobat prin 
Hotărârea Adunării Generale a A.D.I. „ECONEAMȚ” nr. 5 din 26.04.2016; 
- art. 16, alin. (3), lit. d) și ale art. 17, alin. (2), lit. f) din Statutul A.D.I. ECONEAMȚ; 
Ținând cont de: nominalizările formulate de către UAT din Zona 1 și componența Comisiei 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; 
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 constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 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, formată din 9 membri. 

Art 2. Se numesc în calitate de membri ai Comisiei constituită potrivit art. 1: 

1. Popescu Mihail Președinte cu drep de vot 

2. Gavril Gabriel-Tiberiu Membru 

3. Țigănuș Mona-Magdalena Membru 
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4. Secară Cristina Membru 

5. Moscalu Vlad Membru 

6. Munteanu Bogdan-Alexandru Membru 

7. Gavrilescu Bogdan Membru 

8. Vișan Gabriel-Lucian Membru 

9. Mitrea Stelian-Ionuț Membru - secretar 

10. Baciu Constantin-Ciprian Rezervă 

11. Sandu Ana-Tatiana Rezervă 

12. Tofan Gelu Rezervă 

13. Marin Ciprian Rezervă 

14. Bonzeac Georgeta Rezervă 

15. Marcoci Vlad Rezervă 

16. Neculae Gheorghe Rezervă 

17. Pădure Claudiu Rezervă 

   

Art 3. Se împuternicește Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„ECONEAMȚ” să desemneze, pe lângă comisia de evaluare , specialiști externi (experți 
cooptați) care desfășoară activități independente sau care sunt puși la dispoziție de 
către furnizorii de servicii auxiliare achiziției, în funcție de problemele specifice care ar 
putea impune expertiza acestora. 

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” Zona 1, 
autorităților și persoanelor interesate. 

 

 

Președinte A.D.I. ECONEAMȚ, 

Sorin BRAȘOVEANU 

 

 

Vizat consilier juridic, 

Stelian Mitrea 


