ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 161 din 12.10.2015
privind modificarea şi completarea
Acordului de Parteneriat încheiat în vederea realizării proiectului
"Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităţilor, republicată, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând Expunerea de motive nr. 17467 din 08.10.2015, înaintată de
Primarul Municipiului Roman şi raportul de specialitate nr. 17468 din 08.10.2015
întocmit de Direcţia Tehnică şi de Investiţii;
Văzând avizul nr. 44 din 12.10.2015 al Comisiei pentru Administraţie
Publică, Sport şi Turism, avizul nr. 164 din 12.10.2015 al Comisiei juridice şi
Avizul de legalitate nr. 17666 din 12.10.2015 al Secretarului municipiului Roman;
În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d) şi alin. 6 lit. a) pct. 14, ale art.45,
alin.3, ale art.124, precum şi ale art.115, alin.1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Actul Adiţional nr. 2 la Acordul de Parteneriat aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Roman nr. 32/2009, încheiat în vederea
realizării proiectului "Master Planului pentru sistemul integrat de gestionare a
deşeurilor pentru judeţul Neamţ", între municipiul Roman prin Consiliul Local
al municipiului Roman cu unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ, prin
consiliile locale respective, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ECONEAMŢ”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuterniceşte dl. primar al municipiului Roman Laurenţiu-Dan
Leoreanu, să semneze în numele municipiului Roman Actul Adiţional aprobat
potrivit art. 1.

Art. 3. Primarul municipiului va duce la îndeplinire prevederile prezentei
Hotărâri.
Art. 4. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre
autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,

Leonard ACHIRILOAEI

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU

