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R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Nr. 37 din 26.02.2009 

 
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum şi unele măsuri 

pentru realizarea obiectivului de investiţii  “ÎNFIINŢARE ŞI 
AMENAJARE DE SPAŢII VERZI şi LOCURI DE JOACĂ  ÎN 

MUNICIPIUL ROMAN” 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 
        Analizând Expunerea de motive nr. 3390 din 23.02.2009 înaintată de 
Primarul municipiului Roman şi Raportul de specialitate comun nr. 3391 al 
Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Direcţiei Economice; 
 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, care dă 
posibilitatea realizării unui proiect cu denumirea “INFIINŢAREA ŞI 
AMENAJAREA DE SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII 
ÎN MUNICIPIUL ROMAN”; 
 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006R privind finanţele publice 
locale; 
 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 3 decembrie 2007; 
 Văzând avizul favorabil nr. 14 din 26.02.2009 al Comisiei de Urbanism şi 
Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 8 din 26.02.2009 al Comisiei de 
Buget - Finanţe, avizul favorabil nr. 37 din 26.02.2009 al Comisiei Juridice, 
precum şi avizul de legalitate nr. 3708 din 26.02.2009 al Secretarului 
municipiului; 
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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, precum şi ale art. 115, alin. 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 în 
vederea realizării proiectului “ÎNFIINŢAREA şi AMENAJAREA DE SPAŢII 
VERZI şi LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN MUNICIPIUL ROMAN”, 
elaborat de Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor.   

Art. 2. Se aprobă dezvoltarea proiectului pe terenurile delimitate, 
proprietăţi ale municipiului Roman, în suprafaţă totală de 44.166,70 mp, 
compusă din: 

- 14.096,06 mp teren pt. spaţii verzi nou înfiinţate; 
- 20.000,00 mp spaţii verzi pe aliniamente; 
-  7.758,14 mp teren pentru 13 locuri de joacă pentru copii; 
-  2.312,50 mp teren pentru 185 locuri de parcare ecologică, terenuri dispuse 

în zonele bd. Republicii, str. Anton Pann şi str. 1 Decembrie 1918. 
 

 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 în 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 “ÎNFIINŢAREA ŞI AMENAJAREA DE SPAŢII VERZI ŞI 
LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN MUNICIPIUL ROMAN”:  
 

Valoarea totală a proiectului: 1.400.000 lei 
 

Eşalonarea (INV) : 
 

Anul I: 1.400.000 lei 
 

Durata de realizare a proiectului: 6 luni 
 

Finanţarea investiţiei: 
- 140.000 lei din surse proprii bugetare alocate din bugetul local, 

reprezentând 10% din valoarea investiţiei şi 
- 1.260.000 lei finanţare Administraţia Fondului pentru Mediu în cadrul  

“Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localităţi”, reprezentând 90% din valoarea investiţiei. 

 

Art. 5. Se aprobă participarea Municipiului Roman cu cota de 10% din 
valoarea proiectului, respectiv cu suma de 140.000 lei, reprezentând contribuţie 
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proprie la realizarea obiectivului “Înfiinţarea şi amenajarea de spaţii verzi şi 
locuri de joacă pentru copii în municipiul Roman”, pe seama alocaţiilor bugetare 
ce vor fi stabilite cu această destinaţie din bugetul de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Roman. 

 

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; 
- Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor; 
- Direcţiei Economice. 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              CONTRASEMNEAZĂ  
                Consilier,                                                          Secretar, 
 Ec. Cristi Nicolaie AVRAM                           Jurist Gheorghe CARNARIU 


