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R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L  L O C A L   

 
H O T Ă R Â R E  

 
Nr. 14 din 28.01.2010 

 
Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de  

evoluţie a tarifelor şi taxelor, precum şi a cofinanţării proiectului   
„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor  în Judeţul Neamţ” 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 
Examinând expunerea de motive nr. 1296 din 19.01.2010 a Primarului 

municipiului Roman – prof. Laurenţiu-Dan LEOREANU, precum şi raportul de 
specialitate nr. 1297 din 19.01.2010 al Direcţiei Tehnice; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ghidului Solicitantului 
aferent aferent POS Mediu, Axa Prioritară 2 - „Dezvoltarea sistemelor de 
management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”, 
Domeniului major de intervenţie 1 „Dezvoltarea sistemelor integrate de 
management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al 
deşeurilor”; 
         Văzând avizul favorabil nr. 5 din 28.01.2010 al Comisiei pentru buget-finanţe, 
avizul favorabil nr. 10 din 28.01.2010 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea 
teritoriului, avizul favorabil nr. 14 din 28.01.2010 al Comisiei juridice, precum şi 
avizul pentru legalitate nr. 2158 din 28.01.2010 dat de către secretarul municipiului 
Roman; 

În baza prevederilor Ghidului Solicitantului aferent domeniului major de 
intervenţie 1 „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi 
extinderea infrastructurii de management al deşeurilor” al Axei Prioritare 2 - 
„Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea 
siturilor contaminate istoric”, din cadrul POS Mediu; 

În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „d”, „e”, „f”, 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; 
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HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici 

aferenţi investiţiei „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 
Neamţ”, în valoare de 39.737.172 euro, inclusiv T.V.A., conform anexei nr. 1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Se aprobă Planul anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor, pentru 
proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, 
conform  anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie la cofinanţarea proiectului „Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor  în Judeţul Neamţ”, în valoare totală de  
4.182.794,09 lei, inclusiv T.V.A, din care 1.272.885,75 lei cofinanţare si respectiv 
2.909.908,34 lei T.V.A. 

 

Art. 4. Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului 
Local vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 5. Hotărârea va fi comunicată prin grija Secretarului municipiului Roman 
autorităţilor şi persoanelor interesate.        
    

 
  

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                   Consilier,                                                             Secretar, 
      Prof. Valentin DĂNĂILĂ                                  Jurist Gheorghe CARNARIU 

 


