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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 157 din 12.12.2012 

 
privind modificarea H.C.L. nr. 129 din 31.10.2012 privind 

asocierea Municipiului Roman în vederea înfiinţării S.C. URBAN 

PARC AMENAJĂRI S.R.L. Roman 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 22173 din 11.12.2012 înaintată de 

către domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum 

şi raportul de specialitate nr. 22174 din 11.12.2012 întocmit de către Serviciul 

Juridic-Contencios; 

        Văzând avizul favorabil nr. 59 din 12.12.2012 al Comisiei pentru buget 

finanţe, avizul favorabil nr. 163 din 12.12.2012 al Comisiei juridice, precum şi 

avizul pentru legalitate nr. 22240 din 12.12.2012 dat de către Secretarul 

municipiului Roman;  

Având în vedere prevederile: 

-  O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public si privat de interes local; 

-  art. 8, 10 coroborate cu art. 91 şi următoarele, art. 137 şi următoarele din 

Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 36, alin. 2 , lit. “d” şi alin. 6, lit. “a”, pct. 11, 13 şi 16, art. 45, precum şi 

art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R - Legea administraţiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 129 din 

31.10.2012 privind asocierea Municipiului Roman în vederea înfiinţării S.C. 

URBAN PARC AMENAJĂRI S.R.L. Roman după cum urmează:  
 

 Art.7 va avea următorul cuprins: 

„Se dă mandat d-nei. Manuela OUATU de a se prezenta la Oficiul 

Registrului Comerţului pentru îndeplinirea formalităţilor legale de înregistrare a 
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societăţii, precum şi de a realiza toate demersurile necesare în vederea 

deschiderii contului bancar de capital social şi virarea sumei stabilite ca aport în 

numerar pentru constituirea capitalului social.  

 

Art. 2. Secretarul municipiului Roman va asigura, conform legii,  

comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
 

 

         Preşedinte de şedinţă                                              Contrasemnează 

                  Consilier,                                         Secretarul Municipiului Roman, 

Ing. Bogdan-Costinel ANDRIEŞ                       Jurist Gheorghe CARNARIU 


