ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 46 din 10.03.2017
privind solicitarea înscrierii în programele guvernamentale de
construire de locuințe și încheierea unor parteneriate în acest scop

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 4268 din 09.03.2017 întocmită de
către Primarul Municipiului Roman şi raportul de specialitate nr. 4269 din
09.03.2017 întocmit de către Biroul Juridic-Contencios;
Văzând avizul favorabil nr. 16 din 10.03.2017 al Comisiei pentru
urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 47 din 10.03.2017 al
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 4274 din 10.03.2017 dat
de către Secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinte, H.G. nr. 719/2016 pentru aprobarea
Programului "Construcţia de locuinţe de serviciu" și H.G. nr. 251/2016 privind
modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, ale art. 36 alin. (2)
lit. c), precum şi ale art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 17 din Legea nr. 215/2001R
privind administratia publică locală;
În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001R
privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art.l . Se aprobă includerea în Programul "Construcţia de locuinţe de
serviciu" derulat de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în vederea construirii în
Municipiul Roman a unor locuințe destinate tinerilor specialişti din instituțiile
publice din municipiu;
Art.2. Se aprobă includerea în Programul "Construcţia de locuinţe
destinate închirierii pentru tineri specialişti în domeniul sănătăţii" derulat de
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în vederea construirii în Municipiul Roman
a unor locuințe destinate tinerilor specialişti din instituțiile sanitare din
Municipiul Roman;

Art.3. Se aprobă încheierea unor parteneriate cu Spitalul Municipal de
Urgență Roman și Inspectoratul Școlar Județean Neamț, în vederea derularii
programelor indicate la art. 1 și 2 din prezenta hotărâre;
Art.4. Se mandateaza Primarul Municipiului Roman, prin serviciile
specializate, să efectueze demersurile de transmitere catre ANL a solicitărilor de
includere în aceste programe de finanțare și de a încheia parteneriatele
menționate la art. 3 din prezenta hotărâre;
Art.5. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului
Municipiului Roman, Secretariatului General al Guvernului României,
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei, Prefectului Judeţului
Neamţ, precum şi altor persoane şi autorităti interesate.
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