ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 125 din 24.06.2009
Privind aprobarea participării municipiului Roman la
cofinanţarea şi implementarea proiectului „ACCES” – Centru de
zi pentru persoane cu dizabilităţi” şi transmiterea în folosinţă
gratuită a unui imobil către Fundaţia de Dezvoltare Locală
„Speranţa” Târgu Neamţ, în vederea realizării proiectului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 10438 înaintată de Primarul
municipiul Roman şi Raportul de specialitate comun nr.10439 din 23.06.2009 al
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Direcţiei Economice;
Văzând avizul favorabil nr. 56 din 24.06.2009 al Comisiei de Urbanism
şi Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 56 din 24.06.2009 al Comisiei
pentru Buget Finanţe, avizul favorabil nr. 127 din 24.06.2009 al Comisiei
Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 10522 din 24.06.2009 dat de
Secretarul municipiului Roman;
În baza prevederilor art. 36, alin. 2 lit. “b” şi “d”, alin. 4 lit. “a” şi “f”,
alin. 6 lit. “a”, pct. 2, ale art. 45, art. 125, precum şi ale art. 115, alin.1, lit.”b”
din Legea nr. 215/ 2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Roman prin Direcţia de
Asistenţă şi Protecţie Socială Roman ca partener al Fundaţiei de Dezvoltare
Locală „Speranţa”cu sediul în Târgul Neamţ, strada Ştefan cel Mare, nr. 48, la
implementarea proiectului „ACCES” - Centru de zi pentru persoane cu
dizabilităţi.
Art. 2. Se aprobă din bugetul local suma de 25.000 RON pentru
cofinanţarea proiectului „ACCES” – Centru de zi pentru persoane cu dizabilităţi,
pentru care se solicită finanţare de la Autoritatea Naţională pentru Persoane cu
Handicap din fondurile aferente anului 2009.
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Art. 3. Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10
ani, a imobilului – construcţii în suprafaţă de 116 mp şi teren în suprafaţă de 451
mp - situate în Roman, fdt. Lăcrămioarelor nr.7, către Fundaţia de Dezvoltare
Locală „Speranţa” Târgu Neamţ, în vederea înfiinţării unui Centru de zi pentru
persoane cu dizabilităţi.
Art. 4. Primarul municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija
secretarului municipiului, autorităţilor, persoanelor şi instituţiilor interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier
Ec. Maricel BENCHEA

Contrasemnează,
Secretar
Jurist Gheorghe CARNARIU

Nr. 125
Din 24.06.2009
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