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C O N S I L I U L  L O C A L  
           

HOT�RÂRE 
 

Nr. 99 din 27.10.2005   
 

Privind aprobarea asocierii Consiliului Local Roman 
cu un agent economic pentru construirea �i exploatarea unui  

depozit ecologic pentru de�euri menajere �i industriale  
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr. 66898 din 21.10.2005 întocmit� �i înaintat� 
de Direc�ia Tehnic� ; 
 V�zând, avizul favorabil nr. 16 din 25.10.2005 al comisiei pentru administra�ie 
public� local� �i sport, precum �i avizul pentru legalitate nr. 67141 din 25.10.2005 dat 
de c�tre secretarul municipiului Roman; 
 Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul 
de�eurilor, ale Legii nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonan�ei de urgen�� 
a Guvernului nr. 78 / 2000 privind regimul de�eurilor, ale H.G. nr. 1470 din  9 
septembrie 2004 privind aprobarea Strategiei na�ionale de gestionare a de�eurilor �i a 
Planului na�ional de gestionare a de�eurilor, ale H.G. nr. 349 din 21 aprilie 2005 
privind depozitarea de�eurilor, ale O.G. nr. 16 din 24 ianuarie 2002 privind contractele 
de parteneriat public-privat, precum �i ale art. 38, alin 2, lit. „r” �i „x” din Legea nr. 
215/2001 privind administra�ia public� local�; 

În temeiul art.46 pct.1 din acela�i act normativ: 
 

HOT�R��TE: 
    

Art.1  Se aprob� asocierea Consiliului Local Roman cu un agent economic 
pentru construirea �i exploatarea unui depozit ecologic pentru de�euri menajere �i 
industriale, pe o durata de 40 ani, în condi�iile prev�zute de O.U.G. nr. 78/2000, Legea 
nr. 426/2001, H.G. nr. 1470/2004, H.G. 349/2005, O.G. 16/2002. 

 

Art.2. Consiliul Local Roman va pune la dispozi�ie terenul necesar pentru 
construirea depozitului, cl�dirilor anexe, instala�iilor �i c�ilor de acces �i comunica�ie 
necesare. 

 

 Art.3 Direc�ia Tehnic� va duce la îndeplinire prevederile acestei hot�râri 

 

   Art.4  Hot�rârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
municipiului Roman, Prefectului Jude�ului Neam� persoanelor �i autorit��ilor 
interesate.  
 
 Pre�edinte de �edin��,     Contrasemneaz�, 
                 Consilier,                                                                    Secretar 
        Ing. Alexandru COCU�                                Jurist Gheorghe CARNARIU 
 


