
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 
Nr. 240 din 31.10.2017 

 
privind modificarea H.C.L. nr. 147 din 27.11.2012 privind  

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al   

„BAZINULUI DE ÎNOT” din Municipiul Roman   

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând expunerea de motive nr. 18764 din 26.10.2017 înaintată de către 

domnul Lucian Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate nr. 18765 din 26.10.2017 al Direcției Club Sportiv Municipal Roman ; 

Văzând avizul favorabil nr. 51 din 31.10.2017 al Comisiei pentru Administraţie 

Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 242 din 31.10.2017 al Comisiei 

Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 18969 din 31.10.2017  dat de către 

Secretarul municipiului Roman;  

Luând în considerare dispoziţiile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea 

reglementarilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 

local, precum şi cele ale Legii nr.  213/1998 privind bunurile proprietate publică; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. ”e” şi alin. 7, lit. ”c”, ale art. 45, 

precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 20
4
 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 

147/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  

„BAZINULUI DE ÎNOT” din Municipiul Roman, care va avea următorul 

cuprins: 
 

„Art. 20
4
. Tariful de utilizare al saunei este în valoare de 20 lei şi permite 

accesul la saună (1 şedinţă) şi la bazinul de înot (timp de o oră).”  
 

Art. 2. Primarul Municipiului Roman, prin seviciile specializate va duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 
 

Art. 3. Secretarul municipiului Roman va asigura, conform legii,  

comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
     Preşedinte de şedinţă                                            Contrasemnează 

               Consilier,                                          Secretarul Municipiului Roman, 

Nicolae Bogdan CURCUDEL                               Gheorghe CARNARIU 


