ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 156 din 27.08.2009
privind asumarea finanţării unor lucrări, a întreţinerii şi exploatării de către
Consiliul local al municipiului Roman a obiectivului „Sală de sport la
Colegiul tehnic „Miron Costin”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând Expunerea de motive nr. 13796 din 21.08.2009 înaintată de
Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul comun nr. 13797 din 21.08.2009 al
Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Tertitoriului şi Direcţiei Economice;
Văzând avizul favorabil nr. 88 din 27.08.2009 al Comisiei pentru urbanism
şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 75 din 27.08.2009 al Comisiei pentru
buget-finanţe, avizul favorabil nr. 176 din 27.08.2009 al Comisiei juridice, precum şi
avizul de legalitate nr. 14089 din 27.08.2009 al Secretarului municipiului Roman;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit „a”, ale art. 45, alin.
3, ale art. 115, alin. 1, lit. ”b”, precum şi ale art. 124 din Legea nr. 215/2001R a
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă efectuarea de către Consiliului local a lucrărilor de sistematizare
verticală şi racorduri la utilităţi pentru obiectivul de investiţii „Sală de sport la Colegiul
tehnic „Miron Costin”, situat în str. Ştefan cel Mare, nr. 264, realizat în cadrul
programului de investiţii „Săli de sport” de către Compania Naţională de Investiţii –
CNI-SA.
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-SA, terenul şi construcţiile situate pe acesta, pentru întreţinerea şi exploatarea
adecvată în timp a „Sălii de sport la Colegiul tehnic „Miron Costin”.
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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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Sorin Dumitru CAZAN

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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