
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 164 din 21.12.2007 

 
Privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune a 

unui loc de parcare  pentru taxi, a caietului de sarcini şi a componenţei comisiei 
de licitaţie 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinînd expunerea de motive nr. 71231 din 19.12.2007 întocmită de către 
Serviciul Relaţii Publice Protecţie Civilă şi înaintată de Primarul municipiului Roman; 

Văzând avizul favorabil nr. 37 din 21.12.2007 al Comisiei de Administraţie 
Publică Locală şi Sport, precum şi avizul pentru legalitate nr. 71331 din 21.12.2007 dat de 
Secretarul Municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile art. 8 din H.G. nr. 168/2007 privind pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publică, precum şi cele ale O.U.G. nr. 54/2006 privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică. 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c” şi alin. 5, lit  „a” şi art. 45 din Legea 
nr. 215/2001R; 
                                   

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă  Documentaţia de atribuire a contractului de concesiune a unui loc 
de parcare taxi în faţa Hotelului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 

Art.2  Se aprobă Caietul de sarcini pentru concesionarea unui loc de parcare taxi, 
conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.  

 

Art.3. Se aprobă comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru concesionarea unui 
loc de parcare taxi, care va avea următoarea componenţă: 
   Preşedinte         - Ailincăi Ioan Dan, şef serviciu relaţii publice, transport local 
   Membri titulari  - Rusu Camelia, jurist Serviciul Juridic 
                     - Plaii Mihai, director executiv, Direcţia  Buget-Contabilitate 

         - Barcan Gheorghe, reprezentant al D.G.F.P. Neamţ 
                               - Dima Luminiţa, inspector Compartiment Achiziţii 
   Membri supleanţi - Mihalache Manuela, inspector Compartimentul Achiziţii 
                                - Ursu Cristian Gabriel, director executiv Direcţia Juridică 
                                - Bodron Maria, reprezentant al D.G.F.P. Neamţ. 
 

Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului autorităţilor 
şi persoanelor interesate. 
 
       Preşedinte de şedinţă                                                     Contrasemnează 
                 Consilier,                                                                      Secretar, 
   Gabriel Vasile LUNCANU                                       Jurist Gheorghe CARNARIU 


