
R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Nr. 57 din 25.04.2012 

 
pentru completarea H.C.L. nr. 41 din 21.03.2012 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 
 

Examinând expunerea de motive nr. 6883 din 20.04.2012 înaintată de Primarul 

Municipiului Roman şi Raportul de specialitate nr. 6884 din 20.04.2012 al Direcţiei 

Tehnice; 

Văzând avizul favorabil nr. 22 din 25.04.2012 al Comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 23 din 25.04.2012 al Comisiei pentru 

buget-finanţe, avizul favorabil nr. 58 din 25.04.2012 al Comisiei juridice, precum şi 

avizul de legalitate nr. 7100 din 25.04.2012 al Secretarului municipiului Roman; 

Văzând Hotărârea Consiliului local al municipiului Roman nr. 41 din 

21.03.2012 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; 

În temeiul dispoziţiilor 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 ;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

Art. 1. Aprobă completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Roman nr.41 din 21.03.2012 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, astfel: 

- Se introduce un nou articol – 13.1. – care va avea următorul cuprins: 

„Indicatorii tehnico-economici susamintiţi sunt cei înscrişi în anexa la 

prezenta Hotărâre.” 

- Anexa  face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 
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