
R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 

Nr.  129 din 30.06.2009 
 

privind asumarea finanţării unor lucrări, a întreţinerii şi exploatării de către 
Consiliul local al municipiului Roman a  obiectivului „Bazin de înot didactic-

şcolar” 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr. 10717 din 25.06.2009 înaintată de Primarul 
Municipiului Roman şi raportul comun nr. 10718 din 25.06.2009 al Direcţiei de 
Urbanism şi Amenajarea Tertitoriului şi Direcţiei Economice; 

Văzând avizul favorabil nr. 60 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea 
teritoriului, avizul favorabil nr. 57 din 30.06.2009 al Comisiei buget-finanţe, avizul 
favorabil nr. 131 din 30.06.2009 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate  nr.   
11004 din 30.06.2009 al Secretarului municipiului Roman; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit „a”, ale art. 45, ale art.124, 
precum şi ale art. 115, alin. 1, lit.”b” din  Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice 
locale;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 
Art. 1. Se aprobă efectuarea de către Consiliului local a lucrărilor de sistematizare 

verticală şi racorduri la utilităţi pentru obiectivul de investiţii „Bazin de înot didactic-
şcolar”, situat în bd. Roman Muşat nr.82, realizat în cadrul programului de investiţii 
„Bazine de înot” de către Compania Naţională de Investiţii – CNI – S.A. 

 

Art. 2. La finalizarea şi preluarea obiectivului de la pct. 1, Consiliul local va prelua 
în administrare, pe bază de protocol încheiat cu Compania Naţională de Investiţii – 
CNI – S.A., terenul şi construcţiile situate pe acesta, pentru întreţinerea şi exploatarea 
adecvată în timp a „Bazinului de înot didactic-şcolar”. 

 

Art. 3. Primarul municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 

Art. 4. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor 
şi persoanelor interesate. 
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