R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 44 din 16.03.2015
privind rectificarea H.C.L. nr. 30/2015 privind aprobarea ajustării
tarifelor pentru salubrizare stradală în municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 4604 din 16.03.2015 iniţiată de către Primarul
Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 4605 din 16.03.2015 întocmit
de către Direcţia Tehnică şi Biroul Juridic-Contencios;
Văzând avizul favorabil nr. 19 din 16.03.2015 al Comisiei pentru Buget-Finanţe,
avizul favorabil nr. 45 din 16.03.2015 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru
legalitate nr. 4630 din 16.03.2015 dat de către Secretarul municipiului Roman;
În baza Contractului de concesiune nr. 3143 din 18.02.2009 pentru concesionarea
Serviciului Public de Salubrizare, încheiat cu S.C. ROSSAL S.R.L. Roman;
Având în vedere solicitarea de d-nei consilier IULIA HAVRICI TOMŞA,
înregistrata sub nr. 2559/12.02.2015;
Văzând dispoziţiile Regulamentului de funcţionare a Consiliului Local Roman;
În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “d”, alin. 6, ale art. 45, precum şi ale art.
115, alin. 1, lit. “b” din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii privind exercitarea dreptului de vot al
dnei consilier local IULIA HAVRICI TOMŞA cu prilejul adoptării H.C.L. nr. 30 din
12.02.2015 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru salubrizare stradală în
municipiul Roman.
Se ia act că dna consilier a înţeles să nu participe la vot cu prilejul adoptării
hotărârii indicate la alin. 1 şi a fost în eroare cu privire la punctul de pe ordinea de zi
supus la vot.
Se va face menţiunea acestei erori materiale în cuprinsul procesului verbal al
şedinţei Consiliului Local Roman din 12.02.2015.
Art. 2. Se aprobă revocarea H.C.L. 30 din 12.02.2015 şi rectificarea
procedurii de adoptare a acesteia.
Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
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