ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 153 din 30.07.2009
privind aprobarea studiului de fezabilitate privind realizarea obiectivului de
investiţii “Noi capacităţi de producţie a energiei termice prin valorificarea
resurselor de energii regenerabile pentru Spitalul Municipal, Sala Polivalentă
şi Liceul cu program Sportiv din municipiul Roman”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Analizând Expunerea de motive nr. 12.413 din 28.07.2009 înaintată de prof.
Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi Raportul de
specialitate comun nr. 12.414 din 28.07.2009 al Direcţiei Tehnice şi al Serviciului
de Implementare a Proiectelor;
Văzând avizul favorabil nr. 74 din 30.07.2009 al Comisiei pentru Urbanism
şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 72 din 30.07.2009 al Comisiei
pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 160 din 30.07.2009 al Comisiei juridice,
precum şi avizul de legalitate nr. 12547 din 30.07.2009 al Secretarului municipiului
Roman;
Luând în considerare Ordinul nr. 565 din 8 mai 2009 al Administraţiei
Fondului pentru Mediu pentru aprobarea Ghidului de finanţare a programului de
înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care
utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care
conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului;
Având în vedere H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, actualizată;
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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 privind realizarea obiectivului de
investiţii “Noi capacităţi de producţie a energiei termice prin valorificarea
resurselor de energii regenerabile pentru Spitalul Municipal, Sala Polivalentă şi
Liceul cu program Sportiv din municipiul Roman’’ studiu de fezabilitate realizat în
vederea aplicării la ”Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice
de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie
eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi
solului”, program finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu.
Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului municipiului
Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate, astfel:
- Primarului municipiului Roman;
- Administraţiei Fondului pentru Mediu;
- Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor;
- Direcţiei Tehnice.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Ing. Dan Ioan CĂRPUŞOR

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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