
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ  

MUNICIPIUL ROMAN  

CONSILIUL LOCAL 
 

 

H O T Ă R Â R E  
 

Nr. 202 din  09.12.2015 
 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Roman nr. 

14/28.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual 

de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a cofinanţării proiectului  

„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor  în Judeţul Neamţ” 
 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 

28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii; 

 Examinând Expunerea de Motive nr. 20549 din 25.11.2015 a Primarului 

municipiului Roman şi Raportul de Specialitate nr. 20550 din 25.11.2015 al 

compartimentului de specialitate cu atribuţii în domeniu;  

 Văzând avizul favorabil nr. 78 din 09.12.2015 al comisiei buget-finanţe, 

avizul favorabil nr. 60 din 09.12.2015 al comisiei pentru administraţie publică 

locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 209 al comisiei juridice din 

09.12.2015, precum şi avizul de legalitate nr. 21507 din 09.12.2015 al 

Secretarului Municipiului Roman; 

 În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), e), f), art. 45 alin.1, 

precum şi ale art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001R a administraţiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE:  
 

Art.1.  Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Roman nr. 14 din 28.01.2010, privind aprobarea studiului de 

fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a 

cofinanţării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor  în 

Judeţul Neamţ”, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul actualizării 

valorii proiectului, acesta urmând a fi de 150.965.441 lei, inclusiv TVA. 

Art.2.  Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Roman nr. 14 din 28.01.2010 privind aprobarea studiului de 



fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a 

cofinanţării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor  în 

Judeţul Neamţ”, cu modificările şi completările ulterioare,urmând ca acesta să 

aibă următorul conţinut: 

 „Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Local al municipiului Roman 

la cofinanţarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor  în 

Judeţul Neamţ”, în valoare totală de  958.682,48 lei, inclusiv TVA, din care: 

1. Contribuţia la  valoarea finanţată a proiectului (Funding Gap):  182.196,05 lei 

2. Contribuţia proprie la Non Funding Gap ( NFG):      626.751,69 lei 

3. Contribuţia la  T.V.A. aferentă valorii NFG:      149.734,74 lei 

Art.3. Anexa la prezenta hotărâre înlocuieşte în mod corespunzător anexa 

nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Roman nr. 14 din 

28.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de 

evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a cofinanţării proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor  în Judeţul Neamţ”, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Art.4.  Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local al municipiului 

Roman nr. 14 din 28.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a 

planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a cofinanţării 

proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor  în Judeţul Neamţ”, 

cu modificările şi completările ulterioare rămân neschimbate. 

Art.5. Secretarul municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei  

hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

 

        Preşedinte de şedinţă                                      Contrasemnează, 

                  Consilier,                                      Secretarul Municipiului Roman, 

    Bogdan-Costinel ANDRIEŞ                      Jurist Gheorghe CARNARIU 


