
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 

Nr.      din __.03.2021 

 

privind modificarea H.C.L. nr. 141 din 22.06.2018 

 

PROIECT: "Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul 

Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi" 

 

Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 

 

Prioritatea de Investiţii 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii 

mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării 

terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), 

reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.  

  

Apel de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni. 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Analizând  referatul de aprobare nr. 19839 din 16.03.2021 înaintat de către 

domnul Achiriloaei Leonard - Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul 

de specialitate nr. 20349 din 17.03.2021 al Direcţiei Tehnice şi de Investiţii, 

Văzând avizul de legalitate nr. ____ din __.03.2021 al Secretarului general 

al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.03.2021 al  Comisiei pentru 

buget - finanţe, precum şi avizul favorabil nr. __ din _.03.2021 al Comisiei 

juridice, 

Având în vedere Apelul de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni,       

Axa prioritară 5 – "Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural", Prioritatea de Investiţii 5.2 – 

"Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, 

regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor 

de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a 

zgomotului",   



 

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

locale, actualizată, 

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, 

ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

ART.  1.  Se modifică articolele 3 şi 4 din H.C.L. nr. 141 din 22.06.2018, 

care vor avea următorul conținut: 
 

„ Art. 3.  Se aprobă valoarea totală a proiectului "Îmbunătăţirea condiţiilor 

de mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi", în 

cuantum de 5.824.831,81 lei (inclusiv T.V.A.); 
 

 Art. 4.  Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Roman, 

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului 

(1.637.710,06  lei), cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului în 

cuantum de 83.742,45 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Îmbunătăţirea 

condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului 

Zăvoi"; ” 

 

ART. 2. Se aprobă devizul general actualizat al proiectului, conform anexei 

la prezenta hotărâre. 

 

ART. 3.  Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul Municipiului 

Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel: 

          -  Primarului Municipiului Roman; 

          -  Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord - Est; 

          -  Serviciului "Managementul Proiectelor" - Municipiul Roman; 

          -  Direcţiei Economice - Municipiul Roman; 

 

ART. 4.  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la 

sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al 

Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ. 

 
          

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ 

               Consilier,                             Secretarul general al Municipiului Roman, 

  George-Dragoș BARCĂ                                     Gheorghe CARNARIU 



PARC ZAVOI

Valoare (fara TVA) TVA
Valoare (inclusiv 

TVA)

1 2 3 5 6

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1. Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2. Amenajarea terenului 134.797,11 25.611,45 160.408,56

1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 1 134.797,11 25.611,45 160.408,56

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului
0,00

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 204.584,52 38.871,06 243.455,58

TOTAL CAPITOL 2 204.584,52 38.871,06 243.455,58

CAPITOLUL 3:  Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 0,00

3.1. Studii de teren 3.020,00 604,00 3.624,00

3.2. Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 2.300,00 0,00 2.300,00

3.3. Proiectare şi inginerie 45.220,00 8.779,00 53.999,00

3.5. Consultanţă (Audit financiar) 15.800,00 0,00 15.800,00

3.6. Asistenţă tehnică 29.000,00 5.510,00 34.510,00

Asistenta tehnica din partea proiectantului 15.000,00 2.850,00 17.850,00

Dirigentie de santier 14.000,00 2.660,00 16.660,00

TOTAL CAPITOL 3 95.340,00 14.893,00 110.233,00

CAPITOLUL 4:  Cheltuieli pentru investiţia de bază 0,00

4.1. Construcţii şi instalaţii 3.911.167,69 743.121,86 4.654.289,55

4.2. Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 0,00 0,00 0,00

4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5. Dotări 126.660,00 24.065,40 150.725,40

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4 4.037.827,69 767.187,26 4.805.014,95

CAPITOLUL 5:  Alte cheltuieli 0,00

5.1. Organizare de şantier 69.550,88 13.214,66 82.765,54

5.1.1 Lucrari de constructii 58.555,28 11.125,50 69.680,78

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 10.995,60 2.089,16 13.084,76

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului                                                                47.400,15 0,00 47.400,15

5.2.1 Taxa ISC 0,6% din C+M (fara TVA) 25.854,63 0,00 25.854,63

5.2.2 Taxa Casa Constructorului 0,5% din C+M (fara TVA) 21.545,52 0,00 21.545,52

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 310.297,50 58.956,53 369.254,03

5.4. Cheltuieli informare si publicitate 6.300,00 0,00 6.300,00

TOTAL CAPITOL 5 433.548,53 72.171,19 505.719,72

CAPITOLUL 6:  Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare 

la beneficiar
0,00

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2. Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 4.906.097,85 918.733,96 5.824.831,81

Din care C+M (1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 4.309.104,60 818.729,87 5.127.834,47

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Nr. 

Crt.

Anexă la H.C.L. nr. __ din 31.03.2021

"ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDITIILOR DE MEDIU ŞI DE VIATA ÎN MUNICIPIUL ROMAN PRIN AMENAJAREA PARCULUI ZAVOI"

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 

  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: CABINET PRIMAR  

Nr.19839  din 16.03.2021 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 141 din 22.06.2018 

 

  PROIECT: "Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul 

Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi" 
 

Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 

 

Prioritatea de Investiţii 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii 

mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor 

industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării 

aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.  

  

Apel de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni. 

 

         Proiectul "Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul 

Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi" depus de către Municipiul Roman şi 

aprobat pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, 

Axa prioritară 5 – "Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural", Prioritatea de Investiţii 5.2 – 

"Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, 

regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de 

reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a 

zgomotului", se află în prezent în perioada de implementare.  

        Pentru continuarea implementării proiectului, având în vedere art. 7, pct. 17 din 

contractul de finanțare nr. 2939/22.08.2018 este necesară o hotărâre de aprobare a 

indicatorilor tehnico - economici, a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în 

conformitate cu ultima formă a devizului general şi a bugetului proiectului în 

conformitate cu O.U.G. nr. 114/2018. Astfel: 

− Se modifică articolul 3 din H.C.L. nr. 141 din 22.06.2018 prin modificarea 

valorii totale a proiectului la 5.824.831,81 lei; 

- Se modifică articolul 4 din H.C.L. nr. 141 din 22.06.2018 prin modificarea 

valorii cheltuielilor neeligibile ale proiectului la 1.637.710,06 lei și se 

păstrează contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în 

cuantum de 83.742,45 lei. 



 

 

           Prin implementarea acestui proiect se va amenaja un parc mare într-un teren 

intravilan din Municipiul Roman, pe malul stâng al râului Moldova, în apropierea 

stadionului şi a ştrandului municipal - Complexul de agrement Moldova. Acest parc - 

Parcul Zăvoi - va fi amenajat pentru agrement şi petrecere a timpului liber, pentru toţi 

locuitorii municipiului Roman, având astfel consecinţe directe asupra îmbunătăţirii 

mediului urban, a reducerii poluării aerului şi a reducerii zgomotului în oraş. În acest 

parc vor fi realizate obiective în domeniul divertismentului, al recreerii, al 

destinderii, al mişcării, al jocului, necesare locuitorilor municipiului Roman şi ai 

vecinătăţilor.  

 Aceste modificări sunt justificate de faptul că la aprobarea finanțării indicatorii 

economici au fost cei rezultați din Studiul de Fezabilitate elaborat înainte de 

aplicarea OUG 114/2018, iar în implementare au apărut creșteri de 53% a costurilor 

manoperei și 7-10% pe partea de materiale și transporturi, ca efect al acestui act 

normativ. Valorile rezultate sunt conforme cu contractele de servicii și lucrări așa 

cum au rezultat ele prin proceduri de achiziții publice. 

 După semnarea Contractului de finanțare, încheiat în faza DG elaborat la nivel 

de SF, au fost încheiate, cu respectarea prevederilor legale, contracte de servicii și 

execuție după cum urmează: 
Contract Valoare 

Contract DA21420512/ 10.10.2018 

(Actualizare Proiect Tehnic) 

14.280,00 lei 

 

Contract DA21624635/ 01.11.2018 

(Publicitate pentru proiect) 

6.300,00 lei 

Contract DA21768961/ 19.11.2018; 

(Audit pentru proiect) 

15.800,00 lei 

Contract 15020/05.08.2019  

(Lucrări de execuție) 

5.260.158,89 lei 

Contract 23356/02.12.2019 

(Asistență tehnică din partea proiectantului) 

17.850,00 lei 

Contract 9740/21.05.2020 

(Diriginție de șantier) 

16.660,00 lei 

Contract 1003236242/28.05.2020 

 (Racordare la reteaua electrica) 

33.098,90 lei 

 Majoritatea dintre ele au fost influențate într-o măsură mai mare sau mai mică 

de OUG 114/2018. Valoarea totală a contractelor încheiate și care sunt necesare 

pentru derularea proiectului este 5.364.147,79 lei față de valoarea estimată în devizul 

general elaborat înainte de OUG 114/2018 de 3.851.350,63 lei. 

           Având în vedere că proiectul este în prezent în perioada de implementare care 

constituie cea mai importantă etapă şi faptul că acest apel de proiecte în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014 - 2020 este o oportunitate deosebită, propun 

avizarea favorabilă. 

          Faţă de cele prezentate, vă rog să vă pronunţaţi prin vot. 

 

Primar, 

Leonard ACHIRILOAEI 
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   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 

  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 

 

Emitent: Direcţia Tehnică și de Investiţii 

Nr. 20349 din 17.03.2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 141 din 22.06.2018 

 

PROIECT: "Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul 

Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi" 
 

Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 

 

Prioritatea de Investiţii 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii 

mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor 

industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării 

aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.  

  

Apel de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 - 7 Regiuni. 

  

Proiectul cu finanţare europeană "Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de 

viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi" se află în prezent în 

perioada de implementare. 

Bugetul proiectului a fost stabilit la depunerea Cererii de finanțare, în 

conformitate cu Devizul general la faza SF, cu încadrarea cheltuielilor pe 

următoarele categorii categorii de cheltuieli:  

 
I.1.1 Obținerea avizelor, acordurilor, Certificatului de 

Urbanism, Autorizației de construire 

2.300,00 

I.3.1 Elaborare Studiu Topografic 2.040,00 

I.3.2 Elaborare Studiu Geotehnic 624,00 

I.4.1 Elaborare documentație cadastrală 1.128,00 

I.5.1 Elaborare Studiu de fezabilitate 6.000,00 

I.5.2 Elaborare Proiect tehnic 16.464,00 

I.5.3 Actualizare Studiu de fezabilitate 14.280,00 

I.5.4 Elaborare Analiză Cost-Beneficiu 2.975,00 
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II.3.1 Actualizarea Proiectului tehnic 29.750,00 

II.4.1 Amenajarea terenului 83.062,00 

II.4.2 Asigurarea utilităților necesare obiectivului 807.891,00 

II.4.3 Organizarea de şantier - Lucrări de construcții 17.335,56 

II.4.4 Lucrări de construcții 2.723.434,00 

II.4.5 Dotări 16.779,00 

II.4.6 Organizarea de şantier - Cheltuieli conexe 9.520,12 

II.4.7 Organizare de șantier - dezafectare 7.429,53 

II.4.8 Plată comisioane, taxe, cote legale 29.147,10 

II.4.9  Diverse și neprevăzute 359.485,44 

II.5.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 14.280,00 

II.5.2 Dirigintie de santier 16.660,00 

II.6.1 Realizarea publicității pentru proiect 7.497,00 

II.7.1 Realizarea auditului pentru proiect 19.040,00 

   I. Total costuri eligibile  4.187.121,75 

II.4.5 Dotări 98.672,42 

II.4.9 Diverse și neprevăzute 9.768,59 

   II. Total costuri neeligibile 108.441,01 

Buget total 4.295.562,76 

 

După întocmirea Proiectului tehnic, în decembrie 2018, și depunerea acestuia 

la ADR Nord-Est în vederea verificării conformității, am primit o recomandare de 

actualizare a devizului general în conformitate cu OUG 114/2018, care a dus la 

creșterea valorii investiției, iar valoarea cu care a fost depășit bugetul inițial (de la 

depunerea proiectului) a devenit cheltuială neeligibilă. Municipiul Roman și-a 

asumat la momentul depunerii Cererii de finanțare că va suporta toate cheltuielile 

care vor apărea pe parcursul implementării proiectului. A urmat achiziția de lucrări 

prin procedură cu licitație electronică, prin care s-a stabilit valoarea finală a 

investiției. 

Urmare a achizițiilor efectiv contractate după semnarea contractului de 

finanțare nerambursabilă, au rezultat următoarele valori: 

 
Contract Valoare (lei cu TVA) 

Contract DA21420512/ 10.10.2018 

(Actualizare Proiect Tehnic) 

14.280,00 

 

Contract DA21624635/ 01.11.2018 

(Publicitate pentru proiect) 

6.300,00 

Contract DA21768961/ 19.11.2018; 

(Audit pentru proiect) 

15.800,00 

Contract 15020/05.08.2019  

(Lucrări de execuție) 

5.260.158,89 

Contract 23356/02.12.2019 

(Asistență tehnică din partea proiectantului) 

17.850,00 

Contract 9740/21.05.2020 

(Diriginție de șantier) 

16.660,00 

Contract 1003236242/28.05.2020 

(Racordare la rețeaua electrică) 

33.098,90 
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 Cea mai mare creștere s-a înregistrat la contractul de execuție lucrări. 

Achiziția de lucrări a fost făcută la valoarea de după OUG 114/2018, și anume 

5.270.000 lei cu TVA, contractorul lucrărilor venind la licitație cu o valoare mai 

mică decât cea din devizul general actualizat la momentul Proiectului Tehnic, în 

valoare de  5.260.158,89 lei cu TVA.  

 

După achiziția lucrărilor au rezultat diferențe între categoriile de cheltuieli 

estimate și cele contractate (economii în bugetul proiectului), astfel:  

 

Subactivitate Economie 
II.3.1 Actualizarea Proiectului tehnic 15.470,00 lei 

II.4.2 Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 564.435,42 lei 

II.4.7 Organizare de șantier - dezafectare 7.429,53 lei 

II.4.9 Diverse si neprevazute 359.485,44 lei 

 

Pentru a putea solicita la rambursare toată valoarea eligibilă estimată este 

necesară mutarea economiilor. 

În urma actualizării valorii proiectului "Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu 

şi de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi" prin hotărâre 

de consiliu local se pot face toate aceste modificări în bugetul proiectului, astfel încât 

suma solicitată la rambursare să fie maximă.  

Ca urmare a recomandărilor primite de la Agenţia pentru Dezvoltare Regională 

Nord - Est, conform solicitării de clarificare nr. 1794/OI/25.01.2019, precum și a 

punctului (17), art.7 din Contractul de finanțare nr. 2939/22.08.2018, este necesară 

revizuirea devizului general prin majorarea valorii manoperei aferentă execuţiei de 

lucrări în concordanţă cu modificările impuse de O.U.G. nr. 114/2018 şi cu indicele 

de inflaţie. Se modifică, astfel, valoarea totală a devizului general, valoarea totală a 

proiectului, precum şi valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, fiind necesară 

modificarea H.C.L. nr. 141 din 22.06.2018. 
         Se solicită aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați conform OUG 

114/2018 și a contractelor încheiate, astfel: 

- Se modifică articolul 3 din H.C.L. nr. 141 din 22.06.2018 prin modificarea 

valorii totale a proiectului la 5.824.831,81 lei; 

- Se modifică articolul 4 din H.C.L. nr. 141 din 22.06.2018 prin modificarea 

valorii cheltuielilor neeligibile ale proiectului la 1.637.710,06 lei, din care 

108.441,01 lei asumate la momentul depunerii Cererii de finanțare 

(98.672,42 lei – dotări care intră în categoria obiectelor de inventar și 

9.768,59 lei – cheltuieli diverse și neprevăzute). Se păstrează contribuția 

proprie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 83.742,45 

lei. 
 

Aceste cheltuieli au crescut ca urmare a actualizării Devizului general la 

momentul PTh cu OUG 114/2018. Creșterea valorii totale a proiectului este asumată 

prin HCL 141/2018, ”Art. 5: Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe 

durata implementării proiectului „Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în 

Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi”, pentru implementarea 
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proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local”. La momentul 

contractării, Municipiul Roman și-a asumat, conform Declarației de angajament, “Să 

finanțeze toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului”. 

 

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: 

   1.  Valoarea totală a investiţiei: 

Valoarea totală a proiectului (inclusiv T.V.A.) = 5.824.831,81 lei, din care: 

Valoarea eligibilă: 4.187.121,75 lei 

 

  2.  Durata totală de realizare a proiectului:  34 luni 

 

  3.  Finanţarea investiţiei: 

 

      Investiţia va fi finanţată astfel: 

 

       I.  4.103.379,30 lei (inclusiv T.V.A.) finanţare nerambursabilă, reprezentând  

            98% din valoarea eligibilă a proiectului; 

 

      II.   83.742,45 lei (inclusiv T.V.A.) reprezentând contribuţia proprie de 2% din  

                valoarea eligibilă a proiectului; 

            1.637.710,06  lei (inclusiv T.V.A.) = cheltuieli neeligibile - contribuţie  

                proprie 

 

 

 

 

          Apreciez ca deosebită oportunitatea de a finaliza cu succes acest proiect în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, proiect care se află în prezent 

în etapa de implementare, fiind benefică investirea în amenajarea Parcului Zăvoi, 

având ca finalitate îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi a vieţii populaţiei 

municipiului Roman. 

 

          Deci, recomand adoptarea prezentei hotărâri. 

       

       

 

Director tehnic şi de investiţii,  

Dan Felician IONIŢĂ 
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