R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 141 din 18.09.2008
Privind încheierea unui contract de asociere în participaţiune

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând Expunerea de motive nr. 15180/12.09.2008 întocmită şi înaintată de către
primarul municipiului Roman prof. Laurenţiu Dan Leoreanu;
Examinând Raportul de specialitate nr. 15181/12.09.2008 întocmit şi înaintat de către
Serviciul Juridic;
Văzând avizul favorabil nr. 37 din 17.09.2008 al Comisiei de administraţie publică locală,
sport şi turism şi nr. 30 din 17.09.2008 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr
15644 din 18.09.2008 dat de către secretarul municipiului Roman;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
si H.G.R nr. 85/2003 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002, sunt
stabilite răspunderile administratorilor drumurilor precum şi a utilizatorilor, participanţi la trafic ;
În baza O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în temeiul art. II din Legea nr.
82/1998, drumurile publice aflate în interiorul localităţilor indiferent de denumirea şi încadrarea
acestora sunt proprietatea publică a unităţii administrativ teritoriale
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „l” din legea nr. 215/2001R privind administraţia publică
locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă încheierea contractului de asociere în participaţiune cu SC
CODEC SPAT SRL, cu sediul în Cluj Napoca, ce are ca obiect, activităţi ce au ca scop
maririrea siguranţei rutiere (anexa 1, ce face farte din prezenta hotărâre).
Art.2. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare cu Inspectoratul Judeţean
de Poliţie şi SC CODEC SPAT pentru executarea contractului de asociere prevăzut la
art. 1.
Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman să semneze atât contractul
prevăzut la art. 1, cât şi protocolul prevăzut la art. 2.
Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului
Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
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