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ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL  

 
HOTĂRÂREA 

 
 Nr. 179 din 23.09.2009 

 
privind aprobarea participării Municipiului Roman la Programul de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor 
agricole degradate, program finanţat de Administraţia Fondului 

pentru Mediu 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinand expunerea de motive nr. 15584 din 18.09.2009 iniţiată de către 
Primarul municipiului Roman – prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul 
de specialitate nr. 15585 din 18.09.2009 întocmit de către  Direcţia Tehnică; 

Văzând avizul favorabil nr. 99 din 23.09.2009 al comisiei pentru urbanism şi 
administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 200 din 23.09.2009 al comisiei 
juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 16015 din 23.09.2009 dat de secretarul 
municipiului Roman;  

Având în vedere prevederile art. 68, lit. „b”, ale art. 70, lit. „a” şi „b”, precum  şi 
ale art. 81, lit. „d” din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu 
modificările şi completările ulterioare;    

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin „4”, lit. „e”, ale art. 45, precum şi ale art. 
115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă depunerea dosarului de finanţare prin coordonator – 

Consiliul judeţean Neamţ – a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului 
prin împădurirea terenurilor agricole degradate în cadrul sesiunii de depunere 
organizate de Autoritate – Administraţia Fondului pentru  Mediu.  

 

Art. 2. Se aprobă consimţământul privind încheierea, prin reprezentantul 
legal al unităţii administrativ teritoriale, a acordului de asociere în vederea 
contractării finanţării proiectului prin coordonator şi realizarea investiţiei. 

 

     Art. 3. Se aprobă acordul cu privire la o eventuală asigurare şi susţinere 
financiară şi/sau în natură a contribuţiei proprii. 
 

Art. 4. Se aprobă angajamentul potrivit căruia Municipiul Roman nu va 
întrerupe implementarea finanţării şi va acţiona în vederea atragerii finanţării din 
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alte surse legal constituite, pentru continuarea şi finalizarea acestuia, în situaţia 
în care finanţarea cheltuielilor eligibile din Fondul pentru mediu este împiedicată 
în mod obiectiv ca urmare a apariţiei unor împrejurări de fapt şi/sau de fapt, 
imprevizibile la momentul încheierii contractului dintre Autoritate şi 
coordonator. 
 

Art. 5. Se aprobă desemnarea d-nei Irina Scorţanu în calitate de responsabil 
de proiect, care va colabora cu responsabilul coordonator de proiecte pentru toate 
aspectele tehnico-economice şi financiare implicate în desfăşurarea proiectului, 
pe întregul parcurs al derulării contractului pentru finanţare. 
 

Art. 6. Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate şi 
serviciile publice de interes local  va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei 
hotărâri. 

 

Art. 7. Hotărârea se va comunica prin grija secretarului municipiului Roman, 
autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ 

          Consilier,                                                             Secretar,  
    Ing. Dan Ioan CĂRPUŞOR                          Jurist Gheorghe CARNARIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptată în şedinţa din data de 23.09.2009 
Cu un număr de 15 voturi din numărul total de 21 consilieri în funcţie. 


