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M U N I C I P I U L  R O M A N  

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

   HOTĂRÂRE 
 

Nr. 14 din 09.02.2007  
 

Pentru aprobarea participării municipiului Roman la cofinanţarea 
proiectului - Depozit de deşeuri electrice 

 
      CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 3137 din 08.02.2007 întocmită şi înaintată 
de viceprimarul municipiului Roman; 
 Văzând avizul favorabil nr. 5 din 09.02.2007 al Comisiei pentru buget finanţe, 
precum şi avizul pentru legalitate nr. 3188 din 09.02.2007 dat de către secretarul 
municipiului Roman; 
 Având în vedere prevederile art. 35 şi 49 din O.U.G. nr. 78/2000 privind 
regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale art. 38, 
alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „e” şi „f” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală; 

În temeiul art.46, pct.1 din acelaşi act normativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă  Studiul de fezabilitate Depozit de deşeuri electrice în 
municipiul Roman, str. Colectorului, pe terenul în suprafaţă de 5.800 m.p. aparţinând 
domeniului privat al municipiului Roman. 

 

Art.2  Se aprobă contractarea unei finanţări precum şi asigurarea cofinanţării 
din bugetul local al municipiului Roman sub forma contribuţie proprii în cuantum de 
40% din valoarea necesară implementării proiectului depozit de deşeuri electrice în 
municipiul Roman. 

 

Art. 3 Se împuterniceşte domnul. Ing. Dan Felician Ioniţă, Director executiv al 
Direcţie tehnice din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Roman ca 
responsabil de proiect şi reprezentant al municipiului Roman în relaţia cu autorităţile 
de mediu competente până la semnarea contractului. 

 

Art. 4 Primarul municipiului Roman prin serviciile specializate şi persoana 
nominalizată al art. 3, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 5 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
municipiului Roman, Primarului municipiului Roman precum  şi altor persoane şi 
autorităţi interesate. 
 
 Preşedinte de şedinţă     Contrasemnează 
  Consilier,             Secretar, 
       Ing. Constantin GHICA                                 Jurist Gheorghe CARNARIU 


