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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 
Nr. 127 din 11.10.2013 

 
privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a 

terenului pe care se află situat depozitul neconform de deşeuri 

Roman în vederea închiderii acestuia, aferent proiectului „Sistem 

de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 15638 din 09.10.2013 iniţiată de 

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

raportul de specialitate nr. 15639 din 09.10.2013 întocmit de către Serviciul 

Juridic-Contencios; 

Văzând avizul favorabil nr. 50 din 11.10.2013 al Comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 128 din 11.10.2013 al 

Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 15780 din 11.10.2013 

dat de Secretarul municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 

precum şi ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 5, lit. „a”, ale art. 45, precum şi cele 

ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia 

publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.  (1) Se aprobă darea în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ 
a unui teren în suprafaţă totală de 74.426 m.p, compus din două trupuri de teren 
în suprafaţă de 55.831 m.p. şi respectiv 18.595 m.p., situat în municipiului 
Roman, aparţinând domeniul public al municipiului Roman, pe care se află 
situat depozitul neconform de deşeuri Roman, în vederea închiderii acestuia, pe 
durata execuţiei lucărilor, aferent proiectului „Sistem de Management Integrat 
al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”. 

(2) Terenul de la alin. (1) este identificat conform planului de situaţie 

prezentat în anexa la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta . 
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Art. 2. Lucrările de închidere a depozitului neconform de deşeuri Roman, 

aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 

Neamţ” se vor realiza pe terenul precizat la art. 1, care face parte din domeniul 

public al municipiului Roman, teren disponibil exclusiv pentru realizarea 

obiectivului propus în proiect. 
 

Art. 3. Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Local al municipiului Roman, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

 
        Preşedinte de şedinţă                                          Contrasemnează 

                Consilier,                                         Secretarul Municipiului Roman, 

      Lenuţa-Nuşa CHIRIAC       Jurist Gheorghe CARNARIU 


