
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

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

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 49 din 27.03.2008 

 
Privind aprobarea documentaţiilor de concesionare pentru administrarea şi 

exploatarea unor parcări publice din municipiul Roman 
        
     CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 

   Examinând expunerea de motive nr. 3416 din 22.02.2008 întocmită de  
Direcţia Tehnică şi înaintată de Primarul municipiului Roman; 
   Văzând avizul favorabil nr. 13 din 26.03.2008 al Comisiei pentru 
Administraţia Publică şi Sport, precum şi avizul pentru legalitate nr. 5895 din 
27.03.2008 dat de către secretarul municipiului Roman; 
   Având în vedere prevederile  art. 36, alin. 2 lit. „c” şi alin. 5 lit. „a” din Legea 
nr. 215/2001R - privind administraţia publică locală; 
         În temeiul art. 45 pct.1 şi art. 115, alin. 1, lit.”b” din acelaşi act normativ: 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 Art.1. Se aprobă Studiul privind dezvoltarea şi gestionarea serviciului public 
de parcare a autoturismelor în municipiul Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 
 

 Art.2. Se aprobă Regulamentul pentru concesionarea serviciului public de 
administrare şi exploatare a unor parcări publice din Roman, Documentaţia de 
atribuire a contractului de concesiune servicii de administrare şi exploatare a unor 
parcări publice (Fişa de date, Caietul de sarcini, Contractul-cadru de concesiune) şi 
Regulamentul de funcţionare a parcărilor publice, pentru  concesionarea Serviciului 
public de administrare şi exploatare a unor parcări publice din municipiul Roman, 
potrivit anexelor 2 – 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.3. Se numeşte comisia de evaluarea a ofertelor depuse în vederea 
atribuirii contractului de concesiune prevăzut la art. 2 care va avea următoarea 
componenţă : 
 

Preşedinte:   - consilier juridic Cristian Gabriel Ursu – director executiv    
Direcţia  Juridică Primăria Roman; 

Membri titulari :  - ing. Dan Felician Ioniţă – director executiv Direcţia Tehnică                                                                                                   
   Primăria Roman; 
  - ec. Gabriela Pisică – director executiv Directia Impozite şi 

Taxe Locale Primăria Roman; 
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  - consilier juridic Camelia Rusu – Serviciul juridic contencios 
Primăria Roman; 

  - ing. Luminiţa Dima – inspector de specialitate Compartimentul 
  Achiziţii Publice Primăria Roman. 
 

Membri supleanţi : - arhitect Ana Maria Alexe – şef Serviciu Urbanism Primăria  
   Roman; 

- ing. Manuela Mihalache – inspector de specialitate     
Compartimentul achiziţii publice Primăria Roman 

 

  Secretarul comisiei de evaluare va fi numit de către preşedintele comisiei 
dintre membrii nominalizaţi anterior. 
 
 Art.4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
 
 
 
      Preşedinte de şedinţă             Contrasemnează 
               Consilier,                                  Secretar, 
                 Ec. Eusebiu LUPU                                  Jurist Gheorghe CARNARIU 
 


