
1 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 
Nr. 150 din 31.07.2017 

 
privind modificarea tarifului de colectare, transport şi depozitare 

a deşeurilor municipale şi similare provenind din activități 

comerciale din industrie și instituții din municipiul Roman 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 12422 din 19.07.2017 iniţiată de 

Primar – Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 12423 din 

19.07.2017  întocmit de către Direcţia Tehnică şi de Investiţii;  

Văzând avizul favorabil nr. 61 din 31.07.2017 al Comisiei pentru buget-

finanţe, avizul favorabil nr. 151 din 31.07.2017 al Comisiei juridice, precum şi 

avizul pentru legalitate nr. 13077 din 31.07.2017 dat de către Secretarul 

Municipiului Roman; 

 Având în vedere adresa înaintată de S.C. ROSSAL S.R.L. Roman, 

înregistrată la Primăria Municipiului Roman cu nr. 12087/13.07.2017; 

 Văzând dispoziţiile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea 

Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 

activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor precum și intrarea în 

vigoare a modificărilor O.U.G. 196/2005 - privind Fondul pentru mediu; 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. d), şi alin. (6), lit.a), 

pct. 14 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;  

 În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. (1), lit. b) din acelaşi act normativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă modificarea tariful de colectare, transport şi depozitare a 

deşeurilor municipale şi similare provenind din activități comerciale, din 

industrieși instituții din Municipiul Roman, la valoarea de 83,19 lei/mc, exclusiv 

T.V.A., conform fișei de fundamentare anexă la prezenta hotărâre; 

 

Art. 2.Tarifele menţionate la articolul 1 se vor practica începând cu data 

de 01.07.2017; 
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Art. 3.S.C. ROSSAL S.R.L. Roman şi Direcţia Tehnică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;  

 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, articolul 1 al H.C.L. 

nr. 73 din 30.03.2017 se abrogă. 

 

Art. 5. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului 

Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 

 

 

 

 Preşedinte de şedinţă                   Contrasemnează 

              Consilier,      Secretarul Municipiului Roman,    

                  Ilie BOLOCA                                      Gheorghe CARNARIU 


