R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 88 din 19.07.2013
Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu
Fundația Umanitară „Pacea”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 10660 din 15.07.2013 din înaintată de
către domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul municipiului Roman, precum şi
raportul de specialitate nr. 10661 din 15.07.2013 întocmit de către Serviciul
Juridic;
Văzând avizul favorabil nr. 17 din 19.07.2013 al Comisiei pentru
administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 89 din 19.07.2013
al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 10930 din 19.07.2013
dat de către Secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” și lit. „d”, art. 36, alin. 4,
lit. „e”, art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 2, art. 45, alin. 1, lit. „a”, precum şi al art. 115,
alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația
Umanitară „Pacea”, în vederea accesării unor fonduri ONG de către Fundație
pentru dezvoltarea societății civile, prin îmbunătățirea condițiilor și a serviciilor
publice din str. Fabricii, municipiul Roman.
Art. 2. Municipiul Roman, în calitate de partener, va sprijini Fundația
Umanitară „Pacea” cu experiența similară în accesarea fondurilor europene și
va pune la dispoziția partenerului, pe durata derulării proiectului, toate
documentele necesare, terenul și construcția necesare reamenajării, modernizării
și utilării grupului social din str. Fabricii precum și pentru amenajarea unei
spălătorii și a unui cabinet medical.
Art. 3. Se împuternicește Primarul municipiului Roman, domnul
Laurențiu-Dan Leoreanu, să încheie și să semneze acordul de parteneriat cu
Fundația Umanitară „Pacea”.
Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului
municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Petrică CAPRARU

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Jurist Gheorghe CARNARIU

