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H O T Ă R Â R E 
 

Nr. 171 din 19.08.2016 
 

privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice și a indicatorilor 

tehnico - economici pentru obiectivul: 

"Conservarea, restaurarea şi protecţia clădirii "Casa Celibidache" în 

vederea valorificării patrimoniului cultural" 
 

 

 

         Analizând expunerea de motive nr. 15537 din 12.08.2016 înaintată de 

Primarul Municipiului Roman şi raportul de specialitate nr. 15538 din 

12.08.2016 al Serviciului Managementul Proiectelor, 

        Văzând Avizul nr. 59 din 19.08.2016 al comisiei de urbanism şi 

administrarea teritoriului, nr. 71 din 19.08.2016 al comisiei buget - finanţe, nr. 

164 al comisiei juridice şi avizul de legalitate nr. 15796 al Secretarului 

Municipiului Roman, 

        Având în vedere Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1, în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea 

mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural, Prioritatea de Investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi 

dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, 

        Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

           În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2)  lit. b) şi d), ale art. 36 alin. 

(4) lit. a) şi f), ale art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 10 din Legea nr. 215/2001R privind 

administraţia publică locală; 

În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R 

privind administraţia publică locală, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico - economică și indicatorii 

tehnico - economici  pentru obiectivul: "Conservarea, restaurarea şi 

protecţia clădirii "Casa Celibidache" în vederea valorificării patrimoniului 

cultural", întocmită de S.C. Provex S.R.L. Bacău, la valoarea totală de 

4.161.008,00 lei, din care C+M = 2.625.997,00 lei; 

 



2 

Art. 2.  Primarul Municipiului Roman, prin Direcţia Tehnică, va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 

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

Municipiului Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate.  
 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                      Contrasemnează  

         Consilier,                                      Secretarul Municipiului Roman,  

        Leonard ACHIRILOAEI   Gheorghe CARNARIU 


