
R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ 

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L    L O C A L  

 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 92 din  30.08.2012 
Privind  modificarea acordurilor de parteneriat dintre Municipiul Roman şi 

Asociaţia”ROMAN 2000”  

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr.13631  din 23.08.2012 întocmită de către 

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

specialitate nr. 13632 din 23.08.2012 al Serviciul Juridic; 

Vazând avizul favorabil nr. 27 din 30.08.2012 al comisiei pentru administratie 

publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 92 din 30.08.2012 al comisiei 

juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 13995 din 30.08.2012 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 

 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 modifică capitolul IV din anexa 2 la HCL 42/2012,  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,  care va avea următorul 

cuprins: 
 “IV. DURATA CONTRACTULUI  
 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 1an, termenul curgând 

de la data semnării lui.  

   Durata acordului poate fi prelungită, cu acordul părţilor, prin act adiţional.  

 

       Art.2. Se modifică capitolul IV din anexa 2 la HCL 55/2012,  privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE DE ZI PENTRU 

COPIII AFLAŢI ÎN SITUAŢII DE RISC ÎN MUNICIPIUL ROMAN şi încheierea acordului de 

parteneriat între Municipiul Roman şi Asociaţia ”ROMAN 2000”, în vederea asigurării 

funcţionării acestuia, care va avea următorul cuprins:  
“IV. DURATA CONTRACTULUI  



Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 1an, termenul curgând de la 

data semnării lui.  

   Durata acordului poate fi prelungită, cu acordul părţilor, prin act adiţional.”  

 

 Art.3. Se modifică capitolul IV din anexa 2 la HCL 56/2012,  privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a CENTRULUI PENTRU SERVICII SOCIALE 

DIN MUNICIPIUL ROMAN şi încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Roman şi 

Asociaţia ”ROMAN 2000”, în vederea asigurării funcţionării acestuia”, care va avea următorul 

cuprins: 

“IV. DURATA CONTRACTULUI  
Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 1an, termenul curgând de la 

data semnării lui.  

   Durata acordului poate fi prelungită, cu acordul părţilor, prin act adiţional.”  

 

         Art.4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 

municipiului Roman, Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamţ, precum şi autorităţilor şi 

persoanelor interesate. 
 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ 

                    Consilier,                                                  Secretarul Municipiului Roman, 

        Ec. Leonard ACHIRILOAEI                                   Gheorghe CARNARIU 


