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ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 31 din 12.02.2015  

 
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr.29/ 27.02.2014 

privind aprobarea „ Strategiei de Dezvoltare Durabilă a 

Municipiului Roman pentru perioada 2014-2020”  

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 2474 din 11.02.2015 iniţiată de  către 

dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului, precum şi raportul de 

specialitate nr. 2475 din 11.02.2015  întocmit de către Serviciul Monitorizare, 

Control şi Marketing Instituţional; 

Văzând avizul favorabil nr. 7 din 12.02.2015 al Comisiei pentru 

administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 32 din 

12.02.2015 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 2555 din  

12.02.2015   dat de Secretarul municipiului Roman. 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. „e” din Legea nr. 215/2001R 

privind administraţia publică locală; 

În temeiul art. 45 din Legea 215/2001R privind administratia publica 

locala, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

         Art. 1  Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 29 din 27.02.2014 privind  

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman pentru perioada 2014-

2020, prin completarea anexei nr. 1 „Strategia de Dezvoltare Durabilă a 

Municipiului Roman pentru perioada 2014-2020” la capitolul II Portofoliul de 

proiecte prioritare strategice pentru perioada 2014-2020, în cadrul secţiunii II  

Proiecte complementare proiectelor strategice prioritare astfel: 

- la poziţia 54 proiectul „Modernizarea Ștrandului Municipal” se 

redenumeşte „Modernizarea Ștrandului Municipal şi a zonei de picnic”; 
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- se introduce  la poziţia 72 proiectul „Reabilitarea şi modernizarea 

clădirii Primăriei”; 

- se introduce  la poziţia 73 proiectul „Reabilitarea şi modernizarea Creşei 

Smirodava”; 

- se introduce  la poziţia 74 proiectul „Reabilitarea şi modernizarea zonei 

Piaţa Centrală”; 

- se introduce  la poziţia 75 proiectul „Reabilitarea şi modernizarea 

sediului Poliţiei Locale”;  

- se introduce  la poziţia 76 proiectul „Amenajare parcare subterană în 

zona Centru”;             

- se introduce  la poziţia 77 proiectul „Construirea şi/sau amenajarea de 

locuinţe sociale”; 

- se introduce  la poziţia 78 proiectul „Amenajare pistă aerodrom utilitar”;            

- se introduce  la poziţia 79 proiectul „Întocmire Plan de Acţiune pentru 

Energie Durabilă al Municipiului Roman”;   

- se introduce  la poziţia 80 proiectul „Realizare de Planuri urbanistice 

zonale şi de detaliu în scopul implementării proiectelor din lista proiectelor 

prioritare strategice pentru perioada 2014-2020 şi a celor complementare 

proiectelor strategice prioritare şi pentru stabilirea zonelor de protecţie a 

monumentelor istorice”;       

      
       Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

        

 

 

       Preşedinte de şedinţă                                          Contrasemnează 

                Consilier,                                         Secretarul Municipiului Roman, 

         Dumitru OUATU            Gheorghe CARNARIU 


