ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 145 din 18.09.2008
Privind modificarea H.C.L. nr. 89 din 28.09.2006

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinand expunerea de motive nr. 15241din 12.09.2008, întocmită de Directia Tehnica şi
înaintată de Primarul municipiului Roman;
Vazand avizul favorabil nr. 45 din 17.09.2008 al Comisiei pentru Administraţie Publică
Locală şi Sport, avizul favorabil nr. 43 din 17.09.2008 al Comisiei Juridice, precum si avizul
pentru legalitate nr. 15644 din 18.09.2008 dat de către Secretarul Municipiului Roman;
Având in vedere prevederile Legii nr. 51/2006 - legea serviciilor comunitare de utilităţi
publice a serviciilor publice de gospodărie comunala, cu completările şi modificările ulterioare, ale
Legii nr.101/2006 – legea serviciului de salubrizare a localităţilor, cu completările şi modificările
ulterioare, ale O.U.G. 34/2006 – privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi
modificările ulterioare, ale H.G. 71/2007 – pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
OUG 34/2006,
În temeiul art.36 alin.(2) lit. b) şi d), alin.(4) lit. d) şi e), alin. (5) lit. a), precum şi ale art.45,
alin. (1), din Legea 215/2001-R - privind administraţia publica locala,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba Documentaţia de atribuire a Contractului de concesiune privind serviciul
public de salubritate – pentru activitatea de precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor
municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu
regim special, din municipiul Roman. Documentaţia conţine: Caietul de sarcini; Regulamentul
pentru concesionarea serviciului; Contractul de concesionare a serviciului public de salubrizare şi
Fişa de date a concesiunii, conform Anexei la prezenta hotărâre.
-

Art.2. Se aproba comisia de licitaţie în următoarea componenţă:
un reprezentant al Agenţiei de Mediu Neamţ şi un supleant;
un reprezentant al Ministerului de Finanţe Publice – Direcţia Generală a Finanţelor Publice
Neamţ, şi un supleant;
prof. Laurenţiu Dan Leoreanu – Primar al Municipiului Roman;
ing. Dan Felician Ioniţă – Director tehnic
jr. Camelia Rusu – Compartiment Juridic
Reprezentanţii, respectiv supleanţii, din cadrul Agenţiei de Mediu şi din cadrul Direcţiei
Generale a Finanţelor Publice Neamţ, vor fi nominalizaţi de conducătorii instituţiilor
respective.

Art. 3. Hotararea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman,
persoanelor si autoritatilor interesate.
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