
 

 

 
 

HOTĂRÂRE 

Nr. 17 din 23.11.2022 

privind aprobarea Procedurii standard privind acceptarea deșeurilor la 
instalațiile de tratare/depozite de deșeuri și aplicarea tarifului pentru 

separarea incorectă a deșeurilor municipale 

 

Adunarea Generală a A.D.I. „ECONEAMȚ” – Zona 3, 
Având în vedere prevederile: art. 8, alin. (3) lit. e), art. 9 alin. (2) lit. e) și art. 10, alin. (5) și 
(5^1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  
- art. 6 alin. (1) lit. o) și alin (3), art. 13, art. 17 alin. (4), art. 20 alin. (2) lit. a), art. 281 alin. (4) 
și art. 2814 alin. (5) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006  republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. V alin. (1) din O.U.G. nr. 
133/2022; 
- prevederile 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; 
- Art. 17, alin. (2), lit. h) și i) din Statutul A.D.I. ECONEAMȚ; 
Ținând cont de: solicitarea A.D.I. „ECONEAMȚ” nr. 823/17.10.2022 și de mandatele speciale 
acordate prin HCJ/HCL reprezentanților membrilor A.D.I. „ECONEAMȚ”: Județul Neamț nr. 
255/2022; Târgu-Neamț nr. 318/2022, Agapia nr. 144/2022, Bălțătești nr. 45/2022, Brusturi 
nr. 57/2022, Crăcăoani nr. 71/2022, Ghindăoani nr. 52/2022, Grumăzești 122/2022, 
Păstrăveni nr. 80/2022; Petricani nr. 79/2022; Pipirig nr. 138/2022, Războieni nr. 53/2022, 
Țibucani nr. 62/2022, Tupilați nr. 67/2022, Urecheni nr. 61/2022; Vânători nr. 57/2022; 
prevederile art. 10 alin. și (5^1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 
republicată, cu modificările și completările ulterioare privind delegarea tacită a atribuțiilor în 
situația în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale nu se pronunță 
asupra hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale prevăzute la alin. (5) în termen de 
30 de zile de la primirea solicitării, 
Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;  
În temeiul dispozițiilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 101/2006 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare și art. 20 alin. (3) din Statutul A.D.I. ECONEAMȚ, 

HOTĂRĂȘTE 

Art 1. Se aprobă Procedura standard privind acceptarea deșeurilor la instalațiile de 
tratare/depozite de deșeuri și aplicarea tarifului pentru separarea incorectă a 
deșeurilor municipale, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art 2. Procedura aprobată conform art. 1 se aplică de către structurile aparatului tehnic 
și/sau personalul din cadrul aparatului tehnic al A.D.I. „ECONEAMȚ” cu atribuții și 
responsabilități în monitorizarea/managementul contractelor de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare, care își desfășoară activitatea conform fișelor de post și, 
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după caz, de către operatorii de salubritate delegați în cadrul contractelor de 
concesionare. 

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”, autorităților și 
persoanelor interesate. 

 

Președinte A.D.I. ECONEAMȚ, 

Sorin BRAȘOVEANU 

 

Vizat Consilier Juridic, 

Stelian Mitrea 

 


