R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 151 din 30.07.2009
privind aprobarea comisiei de verificare a situaţiilor de lucrări
şi a stadiului fizic de execuţie privind construirea Blocului social
destinat chiriaşilor evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari
conform prevederilor O.U.G. nr. 74/2007

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinand expunerea de motive nr. 12293 din 24.07.2009 întocmită şi înaintată
de Primarul Municipiului Roman - prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul
de specialitate nr. 12294 din 24.07.2009 întocmit de către Direcţia Tehnică;
Văzând avizul favorabil nr. 38 din 30.07.2009 al Comisiei pentru administraţie
publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 153 din 30.07.2009 al Comisiei
juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 12547 din 30.07.2009 dat de către
secretarul Municipiului Roman;
În baza prevederilor art. 13, alin. 2 din O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea
fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi
evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi ale H.G. nr. 273/1994 – privind Regulamentul de
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 16, ale art. 45, alin. 1,
precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. "b" din Legea nr. 215/2001R privind administraţia
publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se constituie Comisia pentru verificarea situaţiilor de lucrări şi a
stadiului fizic de execuţie privind construirea Blocului social destinat chiriaşilor
evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari conform prevederilor O.U.G. nr.
74/2007 din Roman, Aleea Revoluţiei, compusă din:
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1. Responsabil derulare obiectiv investiţie:
- ing. Ioniţă Dan Felician – Director tehnic
2. Diriginte şantier pentru construcţii:
- ing. Bogoi Mahu Rusin Nicolae – inspector S.L.P.I.
3. Diriginte şantier pentru instalaţii:
- ing. Dima Luminiţa – inspector Serv. Achiziţii Publice
Art. 2. Persoanele nominalizate la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei dispoziţii şi vor urmări realizarea obiectivului cantitativ, calitativ şi valoric.
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica conform legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Ing. Dan Ioan CĂRPUŞOR

Contrasemnează
Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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