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ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 28 din 28.02.2011 

 
privind  aprobarea amplasamentelor punctelor de  

colectareîn cadrul proiectului „Sistem de Management 

 Integrat al Deşeurilor  în Judeţul Neamţ” 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

            Examinând expunerea de motive nr. 4518 din 22.02.2011 înaintată de 

către dl. Laurenţiu Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialitate comun nr. 4519 din 22.02.2011 întocmit de către 

Administratorul Public al Municipiului Roman şi Direcţia Tehnică; 

Văzând avizul favorabil nr. 15 din 28.02.2011 al Comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 32 din 28.02.2011 al 

Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 4792 din 28.02.2011 al 

Secretarului municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 511/2006 - Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 101/2006 - Legea serviciului de 

salubrizare a localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

cele ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia; 

În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit.  „e” şi „f”, ale art. 

45, alin. 1, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R - 

Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă amplasamentele punctelor de colectare în suprafaţă 

totală de 473 m.p., situate pe raza municipiului Roman, judeţul Neamţ, pe care 

urmează să se construiască un număr de 70 puncte de colectare deşeuri 

reciclabile. 

           (2) Cele 70 de puncte de colectare susmenţionate la alineatul 1 au 

fost avizate de Primaria Municipiului Roman prin avizul nr. 11956/2009 şi au 
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datele de identificare prevăzute în Anexa nr. 1, iar amplasamentele în Anexa nr. 

2, care fac parte integrată din prezenta hotărâre. 

           (3) Punctele de colectare menţionate la alineatul 1 se vor construi 

pe terenul aparţinând domeniului public al municipiului Roman, judeţul Neamţ, 

urmând să fie puse la dispoziţia proiectului „Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, în scopul extinderii sistemului de colectare a 

deşeurilor menajere. 
 

Art. 2. Primarul municipiului Roman prin aparatului de specialitate şi 

serviciile publice de interes local va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija 

Secretarului Municipiului Roman, autoritatilor şi persoanelor interesate. 

 

 

 

 

    Preşedinte de şedintă                                                Contrasemnează 

             Consilier,                                            Secretarul Municipiului Roman, 

        Aurelian JORA                                          Jurist Gheorghe CARNARIU 


