
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 42 din 21.03.2012 

 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CENTRULUI 

REZIDENŢIAL PENTRU PERSOANE VÎRSTNICE din Municipiul Roman şi 

încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Roman şi 

Asociaţia”ROMAN 2000”, în vederea asigurării funcţionării acestuia 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând expunerea de motive nr. 4873  din 15.03.2012 înaintată de către domnul 

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

comun nr. 4873 din 15.03.2012 al Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială şi al Serviciului 

Juridic Contencios; 

Văzând avizul favorabil nr. 11 din 21.03.2012 al Comisiei pentru Administraţie 

Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 43 din 21.03.2012 al Comisiei Juridice, 

precum şi avizul pentru legalitate nr. 5183 din 21.03.2012 dat de către Secretarul municipiului 

Roman;  

Având în vedere prevederile: 

- O.U.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a 

serviciilor sociale; 

- Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi 

completările ulterior; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. ”e” şi alin. 7, lit. ”c”, ale art. 45, precum şi 

ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a CENTRULUI 

REZIDENŢIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE din Municipiul Roman, 

conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  
 

 Art. 2. Se aprobă acordul de parteneriat a Municipiului Roman, prin Consiliul 

local al municipiului Roman cu Asociaţia „ROMAN 2000”, în vederea asigurării 

funcţionării acestui centru, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 

        Art. 3.  Se împuterniceşte Primarului Municipiului Roman să semneze în numele 

Consiliului Local  Roman, acordul de parteneriat. 
 

Art. 4. Secretarul municipiului Roman va asigura, conform legii,  comunicarea 

prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 

     Preşedinte de şedinţă                                                      Contrasemnează 

               Consilier,                                                  Secretarul Municipiului Roman, 

Ec. Leonard ACHIRILOAEI                                  Jurist Gheorghe CARNARIU 


