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

          
HOT�RÂRE 

 
Nr. 121 din 27.09.2007 

 
Privind numirea unei comisii pentru solu�ionarea unei contesta�ii 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 

 
Examinând expunerea de motive nr. 16165 din 27.09.2007 întocmit�  de 

Direc� ia administra� ie public� local� juridic contencios �i înaintat�  de Primarul 
municipiului Roman; 

V�zând avizul favorabil nr. 27 din 27.09.2007 al comis iei pentru administra� ie 
public� local� �i sport, precum �i avizul pentru legalitate nr. 16150 din 27.09.2007 dat 
de c�tre secretarul municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile art. 33 d in H.G. nr. 346/2004 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a 
localit�� ilor �i a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
salubrizare a localit��ilor prin concesiune, precum �i ale art. 36, alin. 2, lit. „a” �i „c” 
�i alin. 5, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administra�ia public� local�; 

În temeiul art. 45, pct. 1 �i art. 115 din acela� i act normativ : 
 

HOT�R��TE: 
    

Art.1 Se nume�te comisia pentru solu� ionarea contesta�iei formulat� de S.C. 
Financiar Urban S.R.L. Pite�ti împotriva Procesului verbal de evaluarea a ofertelor 
nr. 13977/28.08.2007, depuse în vederea concesion�rii Serviciu lui public de 
salubrizare în urm�toarea componen��: 

1. Jurist Gheorghe Carnariu –  secretarul municipiului Roman; 
2. Consilier jurid ic Camelia Rusu –  �ef serviciu  juridic; 
3. Arhitect Ana-Maria Alexe – Arhitect �ef al municipiului Roman 
 

Art. 2. Membrii comis iei vor aduce la îndeplin ire prevederile prezentei hot�râri.  
   

Art.3  Hot�rârea se va comunica potriv it legii, prin grija secretarului municipiului 
Roman, Inst itu�iei Prefectului jude�ului Neam� �i persoanelor �i autorit��ilor 
interesate.  
 
 Pre�edinte de �edin��        Contrasemneaz� 
                  Consilier,                                                                      Secretar,  
  Prof. Dan Lauren�iu LEOREANU                       Jurist Gheorghe CARNARIU 
 


