
 

 

 
 

HOTĂRÂRE 

Nr. 19 din 24.11.2022 

privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de salubrizare aferente 
Contractului de delegare nr. 29/EDL17-64/30.01.2017, Zona 4 jud. Neamț 

 

Adunarea Generală a A.D.I. „ECONEAMȚ” – Zona 4, 
Având în vedere prevederile: art. 8, alin. (3) lit. k), art. 10, alin. (5) și (5^1) și ale art. 43, alin. 
(5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările 
și completările ulterioare;  
- art. 6 alin. (1) lit. l) și alin (3), art. 13, art. 17 alin. (4), art. 20 alin. (2) lit. a) și d), art. 281 alin. 
(1), art. 282 alin. (3), art. 288 alin. (2), (10) - (12), art. 2810 alin. (1) 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; 
- Hotărârii nr. 1 din 30.01.2017 a Adunării Generale a A.D.I. ECONEAMȚ precum și prevederile 
Contractului 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 4, județul Neamț nr. 29/EDL17-64/30.01.2017; 
- Art. 16, alin. (3), lit. e) și ale art. 17, alin. (2), lit. i) din Statutul A.D.I. ECONEAMȚ; 
Ținând cont de: solicitarea A.D.I. „ECONEAMȚ” nr. 824/17.10.2022 și de mandatele speciale 
acordate prin HCJ/HCL reprezentanților membrilor A.D.I. „ECONEAMȚ”: Județul Neamț nr. 
256/2022; Bicaz Chei nr. 124/2022, Borca nr. 132/2022, Dămuc nr. 61/2022, Farcașa nr. 
74/2022, Poiana Teiului nr. 115/2022, Tarcău nr. 75/2022; prevederile art. 10 alin. și (5^1) din 
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv prevederile art. art. 288 alin. (12) din Legea serviciului de 
salubrizare a localităților nr. 101/2006  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 tarifele pentru activitățile de salubrizare aferente Contractului 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 4, județul Neamț nr. 29/EDL17-
64/30.01.2017, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art 2. Prezenta hotărâre este obligatorie pentru toți membrii asociați în A.D.I. „ECONEAMȚ”, 
Zona 4, județul Neamț, cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. 288 alin. 
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(12) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

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 
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Anexa la Hotărârea  
Nr. 19 din 24.11.2022 

 

TARIFELE  

aferente Contractului 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 4, județul Neamț 

 

Tarifele aferente activităților prestate (fără TVA): 

 

a. Tarife pentru utilizatorii casnici din mediul rural (inclusiv activitățile desfășurate în 

beneficiul întregii colectivități locale) 

Reciclabil:  1066,03 lei/tonă // 1,86 lei/persoană/lună  
Rezidual:  374,31 lei/tonă // 4,83 lei/persoană/lună 
Tarif total (fără TVA) Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună): 

6,69 lei/persoană/lună 
Tarif pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale: tarif rezidual + 50% pentru 

nerespectarea colectării selective; 

 

b. Tarife pentru utilizatorii casnici din mediul urban (inclusiv activitățile desfășurate în 

beneficiul întregii colectivități locale) 

Reciclabil:  1066,03lei/tonă // 3,79 lei/persoană/lună 
Rezidual:  463,45 lei/tonă // 11,59 lei/persoană/lună  
Tarif total (fără TVA) Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună): 

15,39 lei/persoană/lună; 
Tarif pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale: tarif rezidual + 50% pentru 

nerespectarea colectării selective; 

 

c. Tarife pentru utilizatorii non-casnici  
Reciclabil:  1066,03 lei/tonă 
Rezidual:  585,01 lei/tonă. 
Tarif pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale: tarif rezidual + 50% pentru 

nerespectarea colectării selective; 
 


