
 

 

 
 

 

HOTĂRÂRE 

Nr. 2 din 19.04.2022 
privind aprobarea Raportului anual de monitorizare pentru Contractul de 

delegare 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, 
perioada de referință 01.06.2020 – 31.05.2021 

 

 

Adunarea Generală a A.D.I. „ECONEAMȚ” – Zona 3, 
Având în vedere prevederile:  
- art. 8 alin (3) lit. e) și art. 29 alin. (11) lit. i) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice 

nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 
6 alin (1) lit. (o) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților republicată; 

- art. 16 alin. (3) lit. g) și ale art. 17 alin. (2) lit. h) din Statutul A.D.I. ECONEAMȚ; 
- art. 78 alin. (3) din Regulamentul serviciului public de salubrizare a localităților din județul 

Neamț aprobat prin Hotărârea nr. 6 din 16.09.2019 a Adunării Generale a A.D.I. ECONEAMȚ; 
- art. 5 lit. f) din Contractul de delegare 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 nr. 63/609/ 01.03.2017 
aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 01.03.2017 a Adunării Generale a A.D.I. ECONEAMȚ; 

Ținând cont de:  
- mandatul acordat A.D.I. „ECONEAMȚ” prin art. 5 alin. (1) lit. (g) și alin. (2) lit. b), j) și m) din 

Statutul A.D.I. ECONEAMȚ de către UAT asociate în temeiul art. 10 alin. (5) din Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată; 

Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului,   
În temeiul dispozițiilor art. 20 alin. (4) din Statutul A.D.I. ECONEAMȚ, 

HOTĂRĂȘTE 

Art 1. Se aprobă Raportul anual de monitorizare pentru Contractul de delegare 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, perioada de referință 
01.06.2020 – 31.05.2021 în conformitate cu Anexa nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta Hotărâre. 

Art 2. Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, prin intermediul 
aparatului tehnic al Asociației, va asigura comunicarea prezentei hotărâri membrilor 
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Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” – Zona 3, operatorului de 
salubrizare delegat precum și autorităților și persoanelor interesate. 

 

Președinte A.D.I. ECONEAMȚ, 

Sorin BRAȘOVEANU 

 

Vizat Consilier Juridic, 

Stelian-Ionuț Mitrea 

 


