
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMT 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA  

 
Nr. 1 din 12.01.2010 

 
privind aprobarea unui parteneriat,  în scopul realizării proiectului 
 “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 
Având în vedere prevederile art. 35, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Expunerea de motive nr. 194 din 07.01./2010, la proiectul de hotărâre, a Primarului 

municipiului Roman – prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu; 
 Raportul de specialitate nr. 195 din 07.01./2010 al Direcţiei Tehnice; 
 Văzând avizul favorabil nr. 1 din 12.01.2010 al comisiei pentru buget finanţe, avizul 

favorabil nr. 1 din 12.01.2010 al comisiei  pentru administraţie publică locală, sport şi 
turism, avizul favorabil nr. 1 din 12.01.2010 al comisiei juridice, precum şi avizul 
pentru legalitate nr. 432 din 12.01.2010 dat de secretarul Municipiului Roman; 
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „d” şi „e”, alin. 4, lit. „f”, alin. 6, lit. 

„a”, pct. 14, alin. 7, lit. „c”, ale art. 45, alin. 1, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea 
nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
            Art. 1. Se aprobă acordul de parteneriat dintre municipiul Roman prin Consiliul 
Local al municipiului Roman cu judeţul Neamt, prin Consiliul Judeţean Neamţ şi celelalte  
unităţi administrativ-teritoriale din acest judeţ, prin consiliile locale respective, membre 
ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, în vederea realizării în 
comun a proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, 
conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

           Art. 2. Primarul municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 

Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului 
Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                   Consilier,                                                                  Secretar, 
      Prof. Valentin DĂNĂILĂ                                  Jurist Gheorghe CARNARIU 

 
Adoptată în şedinţa din data de 12.01.2010. 
Cu un număr de 18 voturi din numărul total de 18 consilieri prezenţi. 


