
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   

 

H O T Ă R Â R E  
 

Nr. 127 din 20.08.2015 

 
privind  confirmarea angajamentului Municipiului Roman  

de asumare a termenelor furnizate pentru proiectul de “Asistenta 

Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor 

de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apa si apa uzata in judetul Neamt  

in perioada 2014 – 2020” 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

In temeiul prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 

51/2006, republicata, care se completeaza cu normele procedurale reprezentate 

de OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Avand in vedere prevederile art. 36, alin. 2, alin. 4, lit. d,e,f, alin. 6, lit. a, 

pct. 9 si 14, alin. 7, lit. a si c, art. 45, alin. 2, lit. a si d si ale art. 115 din Legea 

nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

Vazand expunerea de motive nr. 14335 din 19.08.2015 a Primarului  UAT 

Roman. 

Examinand raportul de specialitate  al Directiei Tehnice nr. 14336 din 

19.08.2015  prin care se sustine confirmarea angajamentului UAT Roman cu 

privire la asumarea termenelor furnizate pentru proiectul de “Asistenta Tehnica 

pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru 

proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul 

Neamt in perioada 2014 – 2020” 

Tinand cont de avizul favorabil nr. 39 din 20.08.2015 al Comisiei pentru 

administraţie publică locală, sport şi turism, avizul nr. 143 din 20.08.2015 al 

Comisiei Juridice  precum şi avizul pentru legalitate nr. 14390 din 20.08.2015 

dat de Secretarul Municipiului Roman; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se confirma angajamentul UAT Roman cu privire la asumarea 

termenelor furnizate pentru proiectul de “Asistenta Tehnica pentru pregatirea 



aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional 

de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt in perioada 

2014 – 2020”, si anume: 
 

 luna martie 2016 - finalizarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul 

regional “Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul 

Neamt in perioada 2014 – 2020” 

 luna aprilie 2016 - finalizarea Aplicatiei de Finantare aferenta 

proiectului regional “Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in 

judetul Neamt in perioada 2014 – 2020” 

 luna aprilie 2017 - finalizarea Documentatiei de atribuire pentru 

contractele de lucrari din cadrul proiectului regional “Dezvoltarea 

infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt in perioada 2014 – 

2020”. 

 

Art. 2. Primarul UAT-ului Roman prin compartimentele din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului va asigura aducerea la indeplinire a 

prevederilor prezentei hotarari. 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului 

municipiului Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate.  

 

 

 

          Preşedinte de şedinţă                                           Contrasemnează, 

                  Consilier,                                           Secretarul municipiul Roman, 

           Mihaela TANOVICI                                      Gheorghe CARNARIU 


