
 

 

 
 

HOTĂRÂRE 

Nr. 21 din 22.12.2022 

privind atribuirea și încheierea 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. 10 alin. (4) și (5), art. 23 alin. (1) lit. b) și art. 29 alin. (7) și (9) din Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (3), art. 13 și art. 14^1 din Legea nr. 101/2006 a 
serviciului de salubrizare a localităților republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 16, alin. (3), lit. d) și ale art. 17, alin. (2), lit. f) din Statutul A.D.I. ECONEAMȚ; 
 
Ținând cont de: mandatele speciale acordate reprezentanților membrilor A.D.I. „ECONEAMȚ” 
prin HCJ/HCL: Județul Neamț nr. 200/2021, Piatra-Neamț nr. 298/2021, Roznov nr. 103/2021, 
Alexandru cel Bun nr. 89/2021, Bârgăuani nr. 39/2021, Bodești nr. 47/2021, Borlești nr. 
85/2021, Cândești nr. 27/2021, Costișa nr. 46/2021, Dobreni nr. 75/2021, Dochia nr. 65/2021, 
Dragomirești nr. 39/2021, Dumbrava Roșie nr. 78/2021, Făurei nr. 34/2021, Gârcina nr. 
62/2021, Girov nr. 80/2021, Mărgineni nr. 51/2021, Negrești nr. 60/2021, Piatra Șoimului nr. 
18/2021, Pângărați nr. 51/2021, Podoleni nr. 63/2021, Rediu nr. 59/2021, Români nr. 55/2021, 
Ruginoasa nr. 37/2021, Săvinești nr. 59/2021, Ștefan cel Mare nr. 55/2021, Tazlău nr. 41/2021, 
Zănești nr. 61/2021; 
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 atribuirea și încheierea contractului „Delegarea prin concesiune a gestiunii 
unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ-
teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMT” din 
Zona 1, Județul Neamț” conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
Hotărâre. 

Art 2. Se mandatează dl. Sorin Brașoveanu, președinte al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECONEAMŢ”, ca în numele și pe seama UAT-urilor membre ale 
Adunării generale a A.D.I. „ECONEAMȚ” – Zona 1 să semneze contractul „Delegarea 
prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al 
unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 
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Intercomunitară ”ECONEAMT” din Zona 1, Județul Neamț” în forma aprobată potrivit 
Anexei la prezenta hotărâre. 

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 


