ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 116 din 02.09.2008
pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici precum şi unele măsuri
pentru realizarea obiectivului de investiţii “AMENAJAREA DE SPAŢII
VERZI ÎN MUNICIPIUL ROMAN”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Analizând expunerea de motive 14492 din 01.09.2008 prin care Primăria
Roman propune Consiliului Local al Municipiului Roman aprobarea indicatorilor
tehnico-economici precum şi unele măsuri pentru realizarea obiectivului de
investiţii “AMENAJAREA DE SPAŢII VERZI ÎN MUNICIPIUL ROMAN”;
Având în vedere O.U.G. nr. 59/2007 cu privire la instituirea “Programului
Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în
localităţi”, derulat de Guvernul României prin Ministerul Mediului şi Dezvoltării
Durabile există posibilitatea realizării un proiect cu denumirea: “AMENAJAREA
DE SPAŢII VERZI ÎN MUNICIPIUL ROMAN”;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
actualizată;
În baza “Programului Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin
realizarea de spaţii verzi în localităţi”, aprobat prin Ordinul nr. 1166 din 17 iulie
2007 şi modificat prin Ordinul nr. 1912 din 03 decembrie 2007;
Văzând avizul nr. 38 din 02.09.2008 al Comisiei de buget-finanţe, avizul nr.
33 din 02.09.2008 al Comisiei de urbanism şi administrarea teritoriului, avizul nr.
07 din 02.09.2008 al Comisiei juridice, precum avizul pentru legalitate nr. 14547
din 02.09.2008 dat de către Secretarul Municipiului Roman;
În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “b”şi “d”, alin. 4, lit. “a” şi “f”, alin. 6,
lit. “a”, pct. 10, ale art. 45, alin. 2, lit. “a”, precum şi ale art. 115, ali. 1, lit. “b” din
Legea nr. 215 / 2001R privind administraţia publică locală;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Roman ca aplicant la “Programul
Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în
localităţi” derulat de Guvernul României prin Ministerul Mediului şi Dezvoltării
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Durabile în vederea realizării proiectului: “AMENAJAREA DE SPAŢII VERZI
ÎN MUNICIPIUL ROMAN”.
Art. 2. Se aprobă dezvoltarea proiectului pe terenurile delimitate, proprietăţi
ale municipiului Roman, în suprafaţă totală de 20.469,50 m.p., având următoarele
locaţii:
1.) Zona Casa de Cultură;
2.) Zona Muzeul de Artă;
3.) Zona Primăria Roman;
4.) Zona Casa Celibidache;
5.) Zona Biblioteca Municipală;
6.) Zona C.A. Rosetti – B. Dragoş;
7.) Zona Stejarul Unirii;
8.) Zona Cuza – Vodă – zona 3;
9.) Zona Poştă (oficiul poştal - 1);
10.) Zona Roman – Muşat 2;
11.) Zona Sucedava - 19
Art. 3. Se aprobă numirea domnului prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu – primarul
municipiului Roman, ca persoană desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia cu
Administraţia Fondului pentru Mediu până la momentul semnării contractului,
respectiv ca responsabil de proiect, având împuternicirea de a semna contractul cu
Administraţia Fondului de Mediu.
Art. 4. Se aprobă următorii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii: “AMENAJAREA DE SPAŢII VERZI ÎN MUNICIPIUL ROMAN”:
Valoarea totală a proiectului: 400.000 lei
Eşalonarea (INV / M):
- Anul I: 400.000 lei
Durata de realizare a proiectului: şase luni
Finanţarea investitiei:
Investiţia va fi finanţată astfel:
- 80.000 lei din surse proprii bugetare alocate din bugetul local reprezentand 20
% din valoarea investiţiei
şi
- 320.000 lei finanţare ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU în
cadrul “Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de
spaţii verzi in localităţi”, reprezentând 80% din valoarea investiţiei.
Art. 5. Se aprobă participarea Municipiului Roman cu cota de 20% din
valoarea proiectului, respectiv cu suma de 80.000 lei, reprezentând contribuţie
proprie la realizarea obiectivului „Amenajare de spaţii verzi în Municipiul
Roman”, pe seama alocaţiilor bugetare ce vor fi stabilite cu această destinaţie din
bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Roman.
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Art. 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul
municipiului Roman în calitate de ordonator principal de credite şi de către
Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Roman.
Art. 7. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului
municipiului Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate, astfel:
- Primarului Municipiului Roman,
- Administraţiei Fondului pentru Mediu,
- Direcţiei Tehnice,
- Direcţiei Buget-Contabilitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Jr. Oana Gianina AFETELOR

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU

Nr. 116
Adoptată în şedinţa din data de 02.09.2008
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