
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. 173 din 18.12.2013 

 
privind aprobarea taxei de utilizare a canalizaţiei subterane 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 19591 din 12.12.2013 înaintată de către 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul 

de specialitate nr. 19592 din 12.12.2013 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului;  

Văzând avizul favorabil nr. 73 din 18.12.2013 al Comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 175 din 18.12.2013 al Comisiei juridice, 

precum şi avizul pentru legalitate nr. 20020 din 18.12.2013 dat de către Secretarul 

municipiului Roman; 

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 154/2012 privind „Regimul infrastructurii 

reţelelor de comunicaţii electronice”, precu şi cele ale art. 4, alin. 3 din Hotărârea 

Consiliului Local Roman nr. 136 din 31.10.2013 privind aprobarea Regulamentului 

referitor la condiţiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a 

Municipiului Roman in vederea instalării, intreţinerii, inlocuirii sau mutării reţelelor de 

comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susţinerii acestora 

, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si masurile 

privind construirea de retele de comunicaţii electronice; 

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. “a”, pct. 16, al art. 45, alin. 1, 

precum şi cel al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia 

publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se stabileşte taxa de utilizare a canalizaţiei subterane existente în 

municipiul Roman în cuantum de 0,25 euro/metru de conductă/an 

(contravaloarea în lei la data plăţii). 
 

Art. 2. La data prezentei hotărâri, H.C.L. Roman nr. 71 din 26.06.2010 se 

abrogă. 
 

 Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 

municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 

  

            Preşedinte de şedinţă                               Contrasemnează 

             Consilier,                             Secretarul Municipiului Roman,    

            Ing. Petru FARCAŞI                                Jurist Gheorghe CARNARIU 


