ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 171 din 07.09.2009
privind aprobarea studiului de fezabilitate,
a indicatorilor tehnico - economici şi a realizării proiectului
"Îmbunătăţirea calităţii mediului prin înfiinţarea de parcuri noi în
Municipiul Roman"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Analizând Expunerea de motive nr. 14489 din 02.09.2009 înaintată de prof.
Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul Municipiului Roman, precum şi Raportul de
specialitate nr. 14490 din 02.09.2009 întocmit de Serviciul Unitatea de
Implementare a Proiectelor;
Văzând avizul favorabil nr. 97 din 07.09.2009 al Comisiei pentru Urbanism şi
Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 79 din 07.09.2009 al Comisiei
pentru Buget-Finanţe, avizul favorabil nr. 192 din 07.09.2009 al Comisiei juridice,
precum şi avizul de legalitate nr. 14724 din 07.09.2009 dat de Secretarul
municipiului Roman;
Având în vedere prevederile Legii nr. 49 din 19 martie 2008 privind aprobarea
O.U.G. nr. 108/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din O.U.G. nr. 59/2007
privind instituirea "Programului Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin
realizarea de spatii verzi în localităţi";
Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
actualizată;
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 participarea Municipiului Roman ca aplicant la “Programul
Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în
localităţi” - ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU - MINISTERUL
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MEDIULUI, prin proiectul cu titlul: "Îmbunătăţirea calităţii mediului prin
înfiinţarea de parcuri noi în Municipiul Roman", elaborat de Serviciul
„Unitatea de Implementare a Proiectelor”.
Art. 2. Se aprobă realizarea proiectului "Îmbunătăţirea calităţii mediului
prin înfiinţarea de parcuri noi în Municipiul Roman", în valoare totală de
1.480.000 lei, finanţat prin “Programul Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului
prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” - ADMINISTRAŢIA FONDULUI
PENTRU MEDIU - MINISTERUL MEDIULUI.
Art. 3. Se aprobă numirea domnului prof. Laurenţiu Dan Leoreanu –
Primarul Municipiului Roman, ca persoană desemnată să reprezinte solicitantul
în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu - Ministerul Mediului, fiind
responsabil de proiect, având împuternicirea de a semna contractul cu
Administraţia Fondului de Mediu, în termenul prevăzut.
Art. 4. Se aprobă dezvoltarea proiectului pe terenurile delimitate, proprietăţi
intravilane ale municipiului Roman, conform H.G. nr. 1.356/2001 privind atestarea
domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi a municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul Neamţ, publicată în M.O. nr. 628 bis din 23 august 2002
(anexa nr. 3 , nr. crt. 142, 257, 270, 290), terenuri în suprafaţă totală de 44.166,78
mp., având următoarele locaţii: Bulevardul Republicii - 19.532,09 mp, Str. Anton
Pann -18.634,69 mp, Bulevardul Roman-Muşat - 6.000 mp (fosta Str. 1 Decembrie
1918) şi se aprobă punerea la dispoziţie a acestor terenuri pentru realizarea
proiectului.
Art. 5. Se aprobă studiul de fezabilitate şi următorii indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii: "Îmbunătăţirea calităţii mediului prin
înfiinţarea de parcuri noi în Municipiul Roman", cu următoarele caracteristici:
Valoarea totală a proiectului: 1.480.000 lei
Durata de realizare a proiectului: 6 luni
Finanţarea investitiei:
- 88% = 1.302.400 lei de ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
- MINISTERUL MEDIULUI
şi
- 12% = 177.600 lei din surse proprii bugetare alocate din bugetul local.
Art. 6. Se aprobă întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea
şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor, pentru realizarea
acestui proiect, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile
publice.
Art. 7. Se aprobă cofinanţarea proprie a Municipiului Roman pentru
proiectul prevăzut la Art.1., în valoare de 177.600 lei, reprezentând 12% din
valoarea totală a acestui proiect.
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Art. 8. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul
municipiului Roman în calitate de ordonator principal de credite şi de către Direcţia
Economică din cadrul Primăriei Municipiului Roman.
Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică:
 Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ;
 Primarului municipiului Roman;
 Administraţiei Fondului pentru Mediu;
 Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor;
 Direcţiei Economice.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER,
Ing. Constantin GHICA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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