R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 191 din 19.12.2014
privind aprobarea iniţierii procedurii de concesiune a serviciului public de
salubritate – componenta “Precolectarea, colectarea şi transportul
deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din
deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special“ – în localitatea
Roman, judeţul Neamţ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 20174 din 16.12.2014, iniţiată de
către Primarul municipiului Roman – dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi
raportul de specialitate nr. 20175 din 16.12.2014 întocmit de către Direcţiea
Tehnică şi Investiţii;
Văzând avizul favorabil nr. 52 din 19.12.2014 al Comisiei pentru
Administraţie Publică, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 196 din 19.12.2014
al Comisiei Juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 20340 din 19.12.2014 al
Secretarului Municipiului Roman;
În baza prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, ale Legii nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localităţilor,
ale O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 71/2007
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii din O.U.G. nr. 34/2006, ale art. 36, alin. 2, lit. “b”, alin. 4, lit. “d”, alin.
6, lit. “a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. “b” din acelaşi act
normativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă iniţierea procedurii de concesiune a Serviciului Public
de Salubrizare - componenta: ,,Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor
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municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu
excepţia celor cu regim special “ din localitatea Roman.
Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Roman – dl. Laurenţiu Dan
Leoreanu, prin serviciile specializate din cadrul Municipiului Roman să
întocmească documentaţia de atribuire a contractului de concesiune a Serviciului
Public de Salubrizare de la articolul 1 din prezenta hotărâre.
Art. 3. Documentaţia de atribuire a contractului de concesiune va fi
supusă spre aprobare Consiliului Local, după acceptarea acesteia de către
A.N.R.M.A.P.
Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. Roman
nr. 78 din 29.05.2014 se abrogă.
Art. 5. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Vasile MOCANU

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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