ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 54 din 26.03.2015
privind aprobarea completării unor hotărâri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 4983 din 19.03.2015 înaintată de către domnul
Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate
nr. 4984 din 19.03.2015 al Biroului Juridic-Contencios;
Avand în vedere adresa nr. 3922/04.03.2015 al Asociaţiei „Roman 2000” Roman;
Văzând avizul favorabil nr. 17 din 26.03.2015 al Comisiei pentru Administraţie
Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 55 din 26.03.2012 al Comisiei Juridice,
precum şi avizul pentru legalitate nr. 5431 din 26.03.2012 dat de către Secretarul municipiului
Roman;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările
şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de
dezvoltare a serviciilor sociale;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. ”d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 2, ale art. 45,
precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se completează H.C.L. nr. 111/18.06.2009 cu un nou articol, 21, care va
avea urmatorul cuprins:
„Art. 21. Se aprobă înfiinţarea serviciului public realizat în baza proiectului
„Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirii destinate Căminului pentru bătrâni
în muncipiul Roman”, denumit „Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice – CASA
BUNICILOR” din municipiul Roman, ce va funcţiona în imobilul cu nr. cadastral
55455, înscris în CF nr. 55455 situat în municipiul Roman, str. Ogoarelor, nr. 12.”
Art. 2. Se completează H.C.L. nr. 69/14.04.2009 cu un nou articol, 21, care va
avea urmatorul cuprins:
„Art. 21. Se aproba înfiinţarea serviciului public realizat în baza proiectului
„Reabilitarea, modernizarea şi echiparea clădirii destinate Serviciilor Sociale în
municipiul Roman”, denumit „Centru pentru servicii sociale din municipiul RomanCASA PÂINII”, care va funcţiona în imobilul cu nr. cadastral 51907, înscris în CF nr.
51907 situat în municipiul Roman, str. Speranţei, nr. 11.”
Art. 3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamţ, precum şi autorităţilor şi
persoanelor interesate.
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