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ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA  

 
Nr. 41 din 21.03.2012 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici 

şi a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru creşterea 

performanţei energetice la unele blocuri de locuinţe din municipiul Roman 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Analizând expunerea de motive nr. 4883 din 15.03.2012 înaintată de către 

Primarul municipiului Roman – Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul de 

specialitate nr. 4884 din 15.03.2012 al Direcţiei Tehnice;  

Văzând avizul favorabil nr. 16 din 19.03.2012 al Comisiei pentru urbanism 

şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 15 din 21.03.2012 al Comisiei 

pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 42 din 21.03.2012 al Comisiei juridice, 

precum şi avizul de legalitate nr. 5183 din 21.03.2012 al Secretarului 

municipiului Roman;  

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea 

conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 

publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 

pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţi, precum şi cele ale O.U.G. nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

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

locale, actualizată;  

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, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. “b” 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi Documentaţia de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţie pentru blocul nr. 24 din B-dul Roman Muşat. 
 

 Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi Documentaţia de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţie pentru blocul nr. 40 din B-dul Roman Muşat. 
 

Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi Documentaţia de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţie pentru blocul nr. 42 din B-dul Roman Muşat. 



Page | 2  

Art. 4. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi Documentaţia de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţie pentru blocul nr. 44 din B-dul Roman Muşat.  
 

Art. 5. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi Documentaţia de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţie pentru blocul nr. 48 din B-dul Roman Muşat. 
 

 Art. 6. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi Documentaţia de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţie pentru blocul nr. 50 din B-dul Roman Muşat. 
 

Art. 7. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi Documentaţia de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţie pentru blocul nr. 52 din B-dul Roman Muşat.  
 

 Art. 8. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi Documentaţia de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţie pentru blocul nr. 5 din str. Gloriei.  
 

 Art. 9. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi Documentaţia de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţie pentru blocul nr. 7 din str. Gloriei. 
 

Art. 10. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi Documentaţia de Avizare 

a Lucrărilor de Intervenţie pentru blocul nr. 9 din str. Gloriei. 
 

 Art. 11. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi Documentaţia de Avizare 

a Lucrărilor de Intervenţie pentru blocul nr. 13 din str. Gloriei.  
 

Art. 12. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi Documentaţia de Avizare 

a Lucrărilor de Intervenţie pentru blocul nr. 10 B din str. Mihai Viteazu. 
 

Art. 13. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi Documentaţia de Avizare 

a Lucrărilor de Intervenţie pentru blocul nr. 4 din str. Tudor Vladimirescu. 
 

Art. 14. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 

municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă                Contrasemnează 

      Consilier,               Secretarul Municipiului Roman,    

Ec. Leonard ACHIRILOAEI                                 Jurist Gheorghe CARNARIU 
 


