
R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Nr. 69 din 30.04.2015 

 
pentru aprobarea Programului multianual, a Listei imobilelor selectate 

pentru acţiune prioritară şi a Regulamentului de intervenţie aferent, pentru 

creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din Municipiul 

Roman 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

   

 Examinând expunerea de motive nr. 6905 din 21.04.2015 iniţiat de către 

domnul Laurenţiu Dan Leoreanu - Primarul Municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialitate nr. 6906 din 21.04.2015 întocmit de către Direcţia de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Văzând avizul favorabil nr. 21 din 30.04.2015 al Comisiei pentru urbanism 

şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 70 din 30.04.2015 al Comisiei 

juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 7575 din 30.04.2015 al Secretarului 

municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a 

calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. ’’c’’, alin. 5, lit. ’’c’’, ale art. 45 şi 

ale art. 115 alin. 1, lit. ’’b’’ din Legea nr. 215/2001R - Legea administraţiei publice 

locale, cu completările şi modificările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1. Se aprobă Programul Multianual cu privire la creşterea calităţii 

arhitectural-ambientale a clădirilor din Municipiul Roman prin reabilitarea 

structural-arhitecturală a anvelopei acestora, conform anexei nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de intervenţie cu privire la creşterea 

calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din Municipiul Roman prin 

reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora, conform anexei nr. 2, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 



Art. 3. Se aprobă Lista imobilelor selectate pentru acţiune prioritară cu 

privire la creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din Municipiul 

Roman prin reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora, conform 

anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art. 4. Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 Art. 5. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 
           
 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 

         Consilier,               Secretarul Municipiului Roman, 

         Leonard ACHIRILOAEI                              Gheorghe CARNARIU 


