ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 51 din 30.03.2009
pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico –
economici pentru obiectivul de investiţii “Creşterea siguranţei şi prevenirea
criminalităţii în municipiul Roman”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Analizând Expunerea de motive nr. 5353 din 24.03.2009 înaintată de
Primarul municipiului Roman şi Raportul de specialitate comun nr. 5356 din
24.03.2009 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Direcţiei
Economice;
Văzând avizul favorabil nr. 24 din 30.03.2009 al Comisiei de Urbanism şi
Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 23 din 28.03.2009 al Comisiei
pentru Buget-Finanţe, avizul favorabil nr. 67 din 30.03.2009 Comisiei Juridice şi
avizul de legalitate nr. 5695 din 30.03.2009 al Secretarului municipiului;
Având în vedere Regulamentele C.E., detaliate prin H.G. nr. 128/2006, ce
modifică H.G. nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru
coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale şi pentru
managementul şi monitorizarea operaţiunilor finanţate de Uniunea Europeană, cu
privire la instituirea “Programului Operaţional Regional 2007 - 2013”, al cărui
Autoritate de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei,
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
actualizată;
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, 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 Studiul de Fezabilitate pentru proiectul “Creşterea
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul Roman”, finanţat prin
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Programul Operaţional Regional, Axa prioritara 1.: “Sprijinirea dezvoltării durabile
a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de interventie 1.1.: „Planuri
integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul: “Centre urbane”.
Art. 2. Se aprobă principalii indicatori tehnico – economici ai investiţiei
privind proiectul de mai sus:
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIŢIEI:
Valoarea totală a investiţiei:
Valoarea totală a investiţiei este de 369.843,05 lei.
Eşalonarea (INV):
- Anul I: 369.843,05 lei
Durata de realizare a proiectului: patru luni
Art. 3. 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. 4. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului municipiului
Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate, astfel:
- Primarului municipiului Roman;
- Organismului Intermediar al P.O.R. – Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Nord – Est;
- Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor;
- Direcţiei Economice.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Ing. George-Alexandru BĂLAN

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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