
R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 
 

Nr. 89 din 13.04.2017 

 
privind punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020” a 

terenurilor pentru construcţia/modernizarea/reabilitarea obiectivelor din 

municipiul Roman 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

 Examinând expunerea de motive nr. 6608 din 10.04.2017 înaintată de către Primarul 

Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 6609 din 

10.04.2017 al Direcţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului; 
 Văzând avizul favorabil nr. 32 din 13.04.2017 al Comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 91 din 13.04.2017 al Comisiei juridice, precum şi 

avizul de legalitate  nr. 6860 din 13.04.2017 al Secretarului municipiului Roman; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2,  lit. “c”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, 

lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală ;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 
Art. 1. Aprobă punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020” a terenurilor pentru 

construcția/modernizarea/reabilitarea noilor investiții din municipiul Roman, terenuri identificate 

conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Terenurile înscrise în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre aparțin domeniului public al 

municipiului Roman, fiind  disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect. 
 

Art. 3. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

împuterniceşte Primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu. 
 

Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului municipiului 

Roman şi se transmite, prin intermediul secretariatului Consiliului local, către Compania 

judeţeană APA SERV S.A. Neamţ. 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                  CONTRASEMNEAZĂ 

               Consilier,                                      Secretarul Municipiului Roman, 

        Mircea BELOIU                                                                Gheorghe CARNARIU 


