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HOTĂRÂREA 

 
 Nr. 137 din 25.10.2007 

     
privind participarea Consiliului Local Roman la constituirea unei Asociaţii de 

Dezvoltare Intercomunitară în judeţul Neamţ 
 

CONSILUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr. 18108 din 19.10.2007 întocmită şi înaintată 
de Viceprimarul municipiului Roman; 

Văzând avizul favorabil nr. 32 din 24.10.2007 al comisiei pentru administraţie 
publică locală, precum şi avizul pentru legalitate nr. 18454 din 25.10.2007 dat de 
secretarul municipiului Roman 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare; 
  În temeiul art. 11, art. 36, alin. 2, lit. „e” si alin. 7, lit. „c”, precum şi ale art. 45 şi 
art. 115 din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1  Se aprobă participarea municipiului Roman , prin Consiliul Local Roman, la 
constituirea unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară la nivelul judeţului Neamţ, 
persoană juridică de drept român, înfiinţată conform art. 11 şi următoarele din Legea nr. 
215/2001 administraţiei publice locale, republicată.  

Art.2  Se aprobă participarea municipiului Roman, prin Consiliul Local Roman la 
înfiinţarea Operatorului Regional Unic al judeţului Neamţ, pentru furnizarea serviciului 
de apă şi canalizare. 

Art. 3 Se desemnează Primarul al municipiului Roman, Ing. Dan Ioan Cărpuşor, să 
facă parte din Consiliul de Administraţie a Asociaţiei Intercomunitare. 

Art. 4 Se împuterniceşte persoana desemnată potrivit art. 3 să semneze în numele şi 
pe seama Consiliului Local Roman, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară, după aprobarea formei finale a acestora şi de către Consiliul local 
Roman. 

Art. 5 Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului judeţean Neamţ, nominalizat prin 
hotărârea acestuia, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea 
Asociaţiei Intercomunitare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa 
Judecătoriei . 

Art. 6 Primarul municipiului Roman prin compartimentele din cadrul aparatului de 
specialitate  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate 
prin grija secretarului municipiului. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       CONTRASEMNEAZĂ 

                 CONSILIER                                                  SECRETAR 
Prof. Dan Laurenţiu LEOREANU                 Jurist Gheorghe CARNARIU 


