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R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 
 

Nr. 153 din 12.11.2010 

 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor  

tehnico - economici şi a contractării finanţării pentru  

obiectivele de investiţii din cadrul proiectului: 

"EXTINDEREA REŢELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI A 

REŢELELOR DE CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL ROMAN" 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

        Analizând Expunerea de motive nr. 20128 din 10.11.2010 înaintată de către 

Primarul Municipiului Roman – prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi  

Raportul de specialitate nr. 20129 din 10.11.2010 al Serviciului "Unitatea de 

Implementare a Proiectelor"; 

       Văzând avizul favorabil nr. 70 din 12.11.2010 al Comisiei pentru Urbanism şi 

Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 64 din 12.11.2010 al Comisiei 

pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 155 din 12.11.2010 al Comisiei juridice, 

precum şi avizul de legalitate nr. 20278 din 12.11.2010 al Secretarului municipiului 

Roman; 

        În baza prevederilor art. 13, alin. 1, lit. „d” din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în 

temeiul art. 13, alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare şi al art. 15, alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu 

modificările şi completările ulterioare;       

        În baza Ordinului Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru aprobarea 

"Ghidului de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme 

integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare", 

publicat în M.O. Nr. 670/1.X.2010; 

        Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

actualizată; 
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        În baza prevederilor art. 36,  alin. 2, lit. “b” şi “d”, alin. 4, lit. “a” şi “f”, alin. 

6, lit. “a”, pct. 10, ale art. 45, alin. 2, lit. “a”, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” 

din Legea nr. 215 / 2001R privind administraţia publică locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Roman ca aplicant la 

"Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de 

alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare" - 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU - MINISTERUL MEDIULUI 

ŞI PĂDURILOR, prin proiectul cu titlul: "Extinderea reţelelor de alimentare cu 

apă şi a reţelelor de canalizare în municipiul Roman". 
 

Art. 2. Se aprobă contractarea finanţării şi realizarea proiectului: 

"Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi a reţelelor de canalizare în 

municipiul Roman" în valoare totală de 4.326.071 lei, finanţat prin "Programul 

vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, 

staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare" - ADMINISTRAŢIA 

FONDULUI PENTRU MEDIU - MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR; 
 

Art. 3.  Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici 

pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului "Extinderea reţelelor de 

alimentare cu apă şi a reţelelor de canalizare în municipiul Roman", cu 

următoarele caracteristici: 
 

Valoarea totală a proiectului: 4.326.071 lei (egală cu valoarea totală a 

cheltuielilor eligibile); 

Durata totală de realizare a proiectului: 14 luni; 

Finanţarea investitiei: 

       - 75% = 3.244.553,25 lei de la ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU  

                                          MEDIU - MINISTERUL MEDIULUI  ŞI PĂDURILOR  

şi  

       -  25%  = 1.081.517,75 lei din surse proprii bugetare alocate din bugetul local.  

     

Art. 4. Se aprobă asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării 

acestui proiect, în valoare de: 1.081.517,75 lei, reprezentând 25% din valoarea 

totală a cheltuielilor eligibile. 
 

Art. 5. Se aprobă persoana desemnată să reprezinte solicitantul - Municipiul 

Roman - în relaţia cu autoritatea, până la momentul semnării contractului de 

finanţare, această persoană fiind responsabilul de proiect: doamna BALAN 

GABRIELA - inspector Serviciul "Unitatea de Implementare a Proiectelor". 



Page 3 of 3 

 

 

Art. 6. Se aprobă numirea domnului prof. Laurenţiu-Dan LEOREANU – 

Primarul Municipiului Roman (reprezentant legal), ca persoană desemnată să 

reprezinte solicitantul în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu - 

Ministerul Mediului şi Pădurilor, după semnarea contractului de finanţare, având 

împuternicirea de a semna contractul cu Administraţia Fondului de Mediu. 
 

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul 

municipiului Roman în calitate de ordonator principal de credite şi de către Direcţia 

Economică din cadrul Primăriei Municipiului Roman. 
 

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică: 

                 -  Primarului Municipiului Roman, 

                 -  Administraţiei Fondului pentru Mediu, 

                 -  Serviciului “Unitatea de Implementare a Proiectelor", 

               -  Direcţiei Economice. 

    
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ              CONTRASEMNEAZĂ 

              Consilier,                                               Secretarul Municipiului Roman, 

    Ing. Neculai IFTIMIE                                      Jurist Gheorghe CARNARIU 
 

 

 

 


