
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 
Nr. 93 din 06.08.2013 

 
Privind numirea reprezentanţilor Municipiului Roman în  

Adunările Generale ale Asociaţiilor în care  

unitatea administrativ teritorială este parte 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

 

Examinând expunerea de motive nr. 11622 din 31.07.2013  întocmită de 

către Primarul Municipiului Roman -  Laurentiu-Dan Leoreanu; 

Văzând raportul de specialitate  nr. 11623 din  31.07.2013 întocmit de 

către Serviciul Juridic; 

Văzând avizul favorabil nr. 94 din 06.08.2013 al comisiei juridice, 

precum şi avizul pentru legalitate nr. 11761 din 06.08.2013 dat de secretarul 

Municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv Legea 286/2006, 

Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

completările ulterioare, 

 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1.  Se numeşte ca reprezentant al  municipiului Roman la Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ” dl. BOJESCU OVIDIU, 

administratorul public al municipiului Roman, cetaţean român, cu domiciliul în - 

legitimat cu -. 

 

Art. 2. Se numeşte ca reprezentant  al municipiului Roman la Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară “ECO NEAMŢ” dl. Dan Felician Ioniţă, Director 

Tehnic în cadrul Aparatului de Specialitate al primarului mun. Roman, cetăţean 

român, cu domiciliul în -, legitimat cu -. 

 

 Art. 3.  Se numeşte ca reprezentant al  municipiului Roman, la Asociaţia de 

ROMAN 2000” dl. Mihai Plaii, Director Economic în cadrul Aparatului de 



Specialitate al primarului mun. Roman, cetăţean român, cu domiciliul în -, 

legitimat cu -. 

 

Art. 4. Orice mandat acordat anterior va înceta la intrarea în vigoare a prezentei 

hotărâri.  Se împuternicesc persoanele nominalizate la art. 1, art. 2 şi art. 3 din 

prezenta hotărâre de a semna valabil în numele unităţii administrativ teritoriale 

toate acte necesare înregistrării modificărilor actelor constitutive în Registrul 

Asociaţiilor şi fundaţiilor al Judecătoriei.  

 

Art.5. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 

municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                 Contrasemnează 

          Consilier,                                               Secretarul Municipiului Roman, 

Lenuţa-Nuşa CHIRIAC                                  Jurist Gheorghe CARNARIU 

                                    

 


