R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 178 din 09.11.2015
privind aprobarea unei asocieri a municipiului ROMAN în cadrul
Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea
terenurilor agricole degradate

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 19025 din 02.11.2015 iniţiată de
către Primarul municipiului Roman – dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi
raportul de specialitate nr. 19026 din 02.11.2015 al Direcţiei Tehnice şi de
Investiţii;
Văzând avizul favorabil nr. 49 din 09.11.2015 al Comisiei pentru
Administraţie Publică, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 180 din 09.11.2015
al Comisiei Juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 19460 din 09.11.2015 al
Secretarului Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273 /2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioarei;
În baza prevederilor art. 14, art. 36 alin. (2) lit. „b” , alin. (4) lit. „e”, art.
45 si ale art. 115 alin. (1) lit. „b” , precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă asocierea municipiului ROMAN în calitate de solicitant
în cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea
terenurilor agricole degradate, al carui proiect a fost aprobat în vederea finanţării
de către Administraţia Fondului pentru Mediu, cu Judeţul Neamţ prin Consiliul
Judeţean Neamţ, în calitate de coordonator al Programului la nivelul judeţului,
în vederea finalizării implementării, în bune condiţii, a proiectelor de
împădurire a terenurilor agricole degradate, constituite în perimetre de
ameliorare, precum şi a monitorizării acestor lucrări, inclusiv în perioada de
garanţie.
Art.2. Se aprobă încheierea prin reprezentantul legal al unităţii
administrativ-teritoriale a Acordului de asociere prevăzut în anexă, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Bogdan-Costinel ANDRIEŞ

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Jurist Gheorghe CARNARIU

