
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA 
 

Nr. 103 din 07.09.2010 

 
privind acceptarea sponsorizării/donaţiei S.C. Hidroelectrica S.A. Bucureşti 

către Municipiul Roman, Judeţul Neamţ, pentru lucrări de refacere a 

infrastructurii grav afectate de calamităţi naturale în Judeţul Neamţ, în 

perioada iunie-august 2010 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Văzând expunerea de motive nr. 15035 din 01.09.2010 iniţiată de către prof. 

Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman prin care se propune acceptarea 

sponsorizării/donaţiei S.C. Hidroelectrica S.A. Bucureşti către Municipiul Roman, Judeţul 

Neamţ, pentru lucrări de refacere a infrastructurii grav afectate de calamităţi naturale în 

Judeţul Neamţ, în perioada iunie-august 2010; 

Examinând raportul de specialitate nr. 15036 din 01.09.2010 întocmit de către 

Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului local al municipiului Roman prin care se susţine 

acceptarea sponsorizării/donaţiei S.C. Hidroelectrica S.A. Bucureşti către Municipiul Roman, 

Judeţul Neamţ, pentru lucrări de refacere a infrastructurii grav afectate de calamităţi naturale 

în Judeţul Neamţ, în perioada iunie-august 2010; 

Văzând avizul favorabil nr. 41 din 07.09.2010 al comisiei pentru buget-finanţe, avizul 

favorabil nr. 103 din 07.09.2010 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 15373 

din 07.09.2010 dat de Secretarul municipiului Roman; 

În temeiul prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, ale art. 45, alin. 1, al art. 121, alin. 3, 

precum şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică 

locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se acceptă sponsorizarea/donaţia S.C. Hidroelectrica S.A. Bucureşti către 

Municipiul Roman, Judeţul Neamţ, în sumă de 80.000 lei, pentru lucrări de refacere a 

infrastructurii grav afectate de calamităţi naturale în Judeţul Neamţ, în perioada iunie-

august 2010, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Primarul municipiului Roman, judeţul Neamţ, prin compartimentele din 

cadrul aparatului de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 
 

Art. 3. Hotărârea se va comunica cu sprijinul secretarului municipiului Roman 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ în vederea exercitării contolului de legalitate, S.C. 

Hidroelectrica S.A. Bucureşti, precum şi persoanelor şi autorităţilor interesate. 
 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                   Consilier,                                                                        Secretar, 

         Constantin HOLBAN                                       Jurist Gheorghe CARNARIU 


