
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. 132 din 30.09.2014 

 
privind aprobarea Master Planului pentru apă şi apă uzată în judeţul 

Neamţ şi a listei de investiţii prioritare pentru POS Mediu, Axa Prioritara 1 

– Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată, perioada de 

programare  

2014-2020 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

  

 Examinând expunerea de motive nr. 15725 din 22.09.2014, înaintată de 

către Primar – dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi Raportul de specialitate 

nr. 15726 din 22.09.2014 - întocmit de către Direcţia tehnică; 

Văzând avizul favorabil nr. 55 din 30.09.2014 al Comisiei de urbanism şi 

Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 136 din 30.09.2014 al Comisiei 

Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 16126 din 30.09.2014 dat de 

Secretarul Municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilitaţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul public de 

alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-

2013, Axa prioritară 1 ”Extinderea si modernizarea sistemelor de apă si apă 

uzată”, Cerinţele din Caietul de sarcini şi Cererea de finanţare pentru Proiectul 

de Asistenţă Tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a 

documentaţiilor de atribuire, proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă şi apă uzată în perioada 2014-2020; 

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, alin. 4, lit. „d”, „e”, „f”, alin. 6, lit. 

„a”, pct. 9 şi 14, alin. 7, lit. „a” şi „c”, art. 45, alin.2, lit. „a” şi „d” şi ale art. 115, 

alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1: Se aprobă Master Planul pentru apă şi apă uzată în judeţul Neamţ, 

varianta revizuită, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 



 

 Art. 2: Se aproba lista de investiţii prioritare pentru POS Mediu, Axa 

prioritara 1- Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi apă 

uzată, perioada de programare 2014-2020 cuprinse în Master Planul prevăzut la 

art.1, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art. 3: Se aprobă cofinanţarea de 1% din valoarea estimată eligibilă  a 

proiectului de Asistenţa Tehnică pentru pregatirea aplicaţiei de finanţare şi a 

documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamt în perioada 2014-2020. 
 

 Art. 4: Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va asigura conform 

legii comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice 

interesate. 

 

 

 

          Preşedinte de şedinţă                                       Contrasemnează, 

                  Consilier,                                    Secretarul Municipiului Roman, 

          Lucian-Ovidiu MICU                                 Gheorghe CARNARIU 

 


