R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 113 din 18.06.2009
privind modificarea H.C.L. nr. 36/18.02.2009
(privind aprobarea preţului pentru depozitarea gunoiului menajer şi industrial
provenit de la persoanele fizice şi juridice din Municipiul Roman şi revocarea unei
hotărâri)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinand expunerea de motive nr. 9249 din 04.06.2009 întocmită şi înaintată de
Primarul Municipiului Roman - prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul de
specialitate nr. 9252 din 04.06.2009 întocmit şi înaintat de către Direcţia Tehnică;
Văzând avizul favorabil nr. 51 din 18.06.2009 al Comisiei de Buget Finanţe, avizul
favorabil nr. 115 din 18.06.2009 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate
nr. 10154 din 18.06.2009 dat de către Secretarul municipiului Roman;
În baza prevederilor Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi
publice, ale prevederilor Legii nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 36, alin. 2, lit. „d”
şi alin. 6, lit. „a”, pct. 14 din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45, alin. 1 şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea 215/2001R
privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se modifică articolul 1 din H.C.L. nr. 36/18.02.2009 privind aprobarea
preţului pentru depozitarea gunoiului menajer şi industrial provenit de la persoanele fizice
şi juridice din Municipiul Roman şi revocarea unei hotărâri, care va avea următorul
conţinut:

„Se aprobă preţul pentru depozitarea deşeurilor menajere şi nemenajere
provenite de la persoanele fizice şi juridice din municipiul Roman şi din
unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Roman Metropolitan în cuantum de 3,00 lei/mc fără TVA.”
Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica conform legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.
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