R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 23 din 15.02.2010
privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ” a terenului
pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând Expunerea de motive nr. 3189 din 11.02.2010 înaintată de Primarul
Municipiului Roman – prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi Raportul de specialitate
nr. 3190 din 11.02.2010 al Serviciului Juridic;
Văzând avizul favorabil nr. 15 din 15.02.2010 al Comisiei pentru urbanism şi
administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 23 din 15.02.2010 al Comisiei juridice,
precum şi avizul de legalitate nr. 3324 din 15.02.2010 al Secretarului municipiului
Roman;
Având în vedere adresa Companiei Judeţene Apaserv nr. 2255 din 05.02.2010,
precum şi prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, ale art. 45, precum şi ale art. 115,
alin.1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ”, a terenului pentru obiectivele de
investiţii: • extinderea reţelei de canalizare, • construirea a 11 staţii de pompare a apelor
uzate şi a liniilor de presiune aferente, • extinderea şi reabilitarea Staţiei de epurare a
apelor uzate, teren identificat conform anexelor 1 şi 2 care fac parte din prezenta hotărâre.
Art. 2. Obiectivele de investiţii menţionate la art.1 se vor construi/extinde/reabilita
pe terenul care se află în domeniul public al municipiului Roman, teren disponibil pentru
realizarea obiectivelor propuse în proiect.
Art. 3. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Roman - prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu.
Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 2 din 12.01.2010
se abrogă.
Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
municipiului Roman şi se transmite, prin intermediul secretariatului Consiliului local,
către Compania judeţeană APA SERV S.A. Neamţ.
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