
 

 

 
 

HOTĂRÂRE 

Nr. 21 din 22.11.2021 

privind achiziționarea de servicii auxiliare evaluării 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”, 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. 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. (2), lit. g) din Statutul A.D.I. ECONEAMȚ; 
Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;  
În temeiul dispozițiilor art. 20 alin. (2) și (3) din Statutul A.D.I. ECONEAMȚ, 

HOTĂRĂȘTE 

Art 1. Se aprobă achiziționarea de servicii auxiliare evaluării 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”, din Zona 1, județul Neamț. 

Art 2. Se aprobă finanțarea achiziționării serviciilor prevăzute la art. 1, din bugetul Asociației, 
în limita sumei de 60.000,00, la care se adaugă TVA. 

Art 3. 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 


