ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
C O N S I L I U L L O C A L AL O R A Ş U L U I R O Z N O V
Str. Tineretului, Nr.663; Cod postal 617390
Tel: 004/0233/665471; Fax: 004/0233/665241
cod CAEN 8411; CUI: 2612901
E-mail: roznov@primariaroznov.ro ; web: www.primariaroznov.ro

Proiect de Hotarare
Privind aprobarea organizarii retelei de invatamant preuniversitar
pentru anul scolar 2020-2021
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 30.12.2019, prin Dispozitie a primarului, conform prevederilor
art.133, alin.1 si art.134 alin.1, lit.“a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si ale art.80 din
L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Vazand Adresa nr.14.050/27.11.2019 si Adresa nr. 14.222/14.503/13.12.2019 privind avizul conform,
emisa de Inspectoratul Scolar Judetean Neamt
Luand act de prevederile art.19, alin.4 si art.61 din L.nr.1/2011 a educatiei nationale si prevederile
O.M.E.N.nr.5090/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de scolarizare pentru
invatamantul preuniversitar de stat, pentru anul scolar 2020-2021;
Analizand Referatul de Aprobare nr.10.510/04.12.2019 emis de primarul orasului Roznov, judetul Neamt,
domnul Ionel Ciubotaru, intocmit conform prevederilor art. 136 alin.3, alin.8 lit.„a” si alin.10 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 30, alin.1, lit.„c” din L.24/2000 republicata
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Examinand Raportul de Specialitate nr.10.509/04.12.2019 emis de Compartimentul de resort din aparatul
de specialitate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt, conform prevederilor art. 136, alin.8, lit.“b” si
alin.10 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.2, lit.”a” si lit.”d”, alin.3, lit.”c” si alin.7, lit.”a” din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Luand act de avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de specialitate nr…………….., conform
prevederilor art.125, alin.1 lit.“b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
In temeiul dispozitiilor art. 196 alin.1, lit.“a” si art.139, alin.3, lit.”f” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:
HOTARARE:
Art.1. Se aproba organizarea retelei scolare, pentru anul scolar 2020-2021, pentru unitatea de
invatamant: Liceul “Gh. Ruset Roznovanu”- Roznov, precum si pentru structurile arondate, conform
Anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Directorul unitatii de invatamant va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, in
calitate de ordonator tertiar de credite, precum si obtinerea tuturor avizelor necesare bunei functionari a unitatii de
invatamant.
Art.3. Secretarul General al orasului Roznov, judetul Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro.

Initiator,
Primar,
Ionel CIUBOTARU

____________
Adoptată în şedinţa din data de 30.12.2019
Cu un număr de 17 voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie

Avizat pentru legalitate,
Secretar General
Alina Diana STOIAN

____________

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL al ORAŞULUI ROZNOV
Str. Tineretului, Nr.663; Cod postal 617390
Tel: 004/0233/665471; Fax: 004/0233/665241
cod CAEN 8411; CUI: 2612901
E-mail: roznov@primariaroznov.ro ; web: www.primariaroznov.ro

Proiect de Hotarare
Privind aprobarea finantarii cheltuielilor de transport, pentru elevii liceeni, beneficiari de masura de
protectie – plasament de tip rezidential, de la Casa de tip familial FELIX, care functioneaza pe raza orasul
Roznov, judetul Neamt
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 30.12.2019, prin Dispozitie a primarului, conform prevederilor
art.133, alin.(1) si art.134 alin.(1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si ale art.80 din
L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Interpretand prevederile art.15, alin.1 din L.nr.273/2006 privind finantele publice locale;
Vazand Cererea nr.3.210/18.10.2019 formulata de D.G.A.S.P.C. Neamt – Complexul de Servicii “Elena
Doamna” Piatra Neamt;
Analizand Referatul de Aprobare nr.10.485/04.12.2019 emis de primarul orasului Roznov, judetul Neamt,
domnul Ionel Ciubotaru, intocmit conform prevederilor art. 136 alin. (3) si alin. (8) lit „a” si alin. (10) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. „c” din L.24/2000
republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Examinand Raportul de Specialitate nr.10.486/04.12.2019 emis de Compartimentul de resort din aparatul
de specialitate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt, conform prevederilor art. 136 alin. (8) lit “b” si
alin.(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si ancheta sociala nr. ____/______;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.2, lit.”d” si alin.(7) lit.”b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
Luand act de avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de specialitate nr…………….., conform
prevederilor art.125, alin.(1) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
In temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:
HOTARARE:
Art.1 Se aproba finantarea cheltuielilor de transport, pentru un numar de 5 elevii liceeni, beneficiari de
masura de protectie – plasament de tip rezidential, de la Casa de tip familial FELIX, care functioneaza in orasul
Roznov, judetul Neamt, pentru abonamente lunare pe traseul Roznov – Piatra Neamt, in perioada decembrie 2019
– iunie 2020.
Art.2 Primarul orasului Roznov, judetul Neamt, prin Compartimentul Financiar-Contabilitate va asigura
aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Art.3 Secretarul general al orasului Roznov, judetul Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro .

Initiator,
Primar
Ionel Ciubotaru

____________
Adoptată în şedinţa din data de 30.12.2019
Cu un număr de 17 voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie

Avizat pentru legalitate
Secretar General,
Alina Diana Stoian

____________

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
C O N S I L I U L L O C A L AL O R A Ş U L U I R O Z N O V
Str. Tineretului, Nr.663; Cod postal 617390
Tel: 004/0233/665471; Fax: 004/0233/665241
cod CAEN 8411; CUI: 2612901
E-mail: roznov@primariaroznov.ro ; web: www.primariaroznov.ro

Proiect de Hotarare
Privind inregistrarea in patrimoniul orasului Roznov, domeniul public, a unor investitii realizate de
Compania Judeteana APA SERV S.A. si predarea in concesiune a bunurilor de retur catre Compania
Judeteana APA SERV S.A

Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 30.12.2019, prin Dispozitie a primarului, conform prevederilor
art.133, alin.(1), art.134 alin.(1) lit. “a”din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si ale art.80 din
L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Vazand Adresa nr.24.919/27.11.2019 emisa de Compania Judeteana APA SERV S.A;
Avand in vedere prevederile Legii nr.241/2006 a servicului de alimentare cu apa si de canalizare,
republicata, modificata si completata ulterior si ale O.U.G. nr.13/2008 pentru modificarea si completarea Legii
serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.
241/2006; Contractul de finantare nr.121.066/28.03.2011 a carui obiectiv a fost reglementarea termenilor si
conditiilor de acordare a finantarii nerambursabile pentru implementarea proiectului “ Extindere si reabilitare
infrastructurii de apa si apa uzata in Jud. Neamt “ si Ordinul nr.285/300/2016 pentru aprobarea Metodologiei
privind transferul investitiilor realizate din sursele de finantare publice, in cadrul proiectelor de investitii aprobate
prin contracte de finantare aferente P.O.S. MEDIU.
Analizand Referatul de Aprobare nr. 10.463/03.12.2019 emis de primarul orasului Roznov, judetul Neamt,
domnul Ionel Ciubotaru, intocmit conform prevederilor art. 136 alin. (3) si alin. (8) lit „a” si alin. (10) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. „c” din L.24/2000
republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Examinand Raportul de Specialitate nr. 10.464/03.12.2019 emis de Compartimentul de resort din aparatul
de specialitate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt, conform prevederilor art. 136 alin. (8) lit “b” si
alin.(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.”c” si alin.(6) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
Luand act de avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de specialitate nr…………….., conform
prevederilor art.125, alin.(1) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
In temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:
HOTARARE:
Art.1. Se aproba preluarea mijloacelor fixe si inregistrarea in patrimoniul Orasului Roznov ca
bunuri ce apartin domeniul public, bunurile cuprinse in “Lista de inventar a mijloacelor fixe rezultate la
finalizarea investitiilor realizate de Compania Judeteana Apa Serv S.A. conform contractului de finantare cu nr.
121.066/28.03.2011 ce se transfera catre U.AT. .ROZNOV in conformitate cu Ordinul 285/300/2016”, conform
Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Se aproba predarea in concesiune a bunurilor de retur prevazute la art. 1, catre operatorul
serviciilor publice de alimentare cu apa si apa uzata, respectiv Compania Judeteana APA SERV S.A.
Art.3. Primarul orasului Roznov, prin compartimentele din cadrul apartului de specialitate al primarului si
Compania Judeteana APA SERV S.A. vor asigura aducerea spre indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Art.4. Secretarul general al orasului Roznov, judetul Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro .

Initiator,
Primar
Ionel CIUBOTARU

____________
.

Adoptată în şedinţa din data de 30 12.2019
Cu un număr de 17 voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie

Avizat pentru legalitate
Secretar General,
Alina-Diana STOIAN

____________

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL al ORAŞULUI ROZNOV
Str. Tineretului, Nr.663; Cod postal 617390
Tel: 004/0233/665471; Fax: 004/0233/665241
cod CAEN 8411; CUI: 2612901
E-mail: roznov@primariaroznov.ro ; web: www.primariaroznov.ro

Proiect de Hotarare
Privind aprobarea reevaluarii bunurilor de retur concesionate catre
Compania Judeteana APA SERV S.A
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 30.12.2019, prin Dispozitie a primarului, conform prevederilor
art.133, alin.(1) si art.134 alin.(1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si ale art.80 din
L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Avand in vedere adresa nr. 22.504/19/25.10.2019 a Companiei Judetene APA SERV S.A;
Interpretand prevederile art. 11 alin. (1) din O.M.F.P. nr. 3.471/2008 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
Analizand Referatul de Aprobare nr.10.816/12.12.2019 emis de primarul orasului Roznov, judetul Neamt,
domnul Ionel Ciubotaru, intocmit conform prevederilor art. 136 alin. (3) si alin. (8) lit „a” si alin. (10) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. „c” din L.24/2000
republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Examinand Raportul de Specialitate nr.10.817/12.12.2019 emis de Compartimentul de resort din aparatul
de specialitate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt, conform prevederilor art. 136 alin. (8) lit “b” si
alin.(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.2, lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Luand act de avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de specialitate nr…………….., conform
prevederilor art.125, alin.(1) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
In temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:
HOTARARE:
Art.1. Se aproba reevaluarea bunurilor de retur, concesionate catre Compania Judeteana APA SERV S.A., in
valoare de 1.252.870,56 lei.
Art.2. Primarul orasului Roznov, judetul Neamt, prin Compartimentul Financiar-Contabilitate va asigura
aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Art.3. Secretarul general al orasului Roznov, judetul Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro .

Initiator,
Primar
Ionel Ciubotaru

____________
Adoptată în şedinţa din data de 30.12.2019
Cu un număr de 17 voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie

Avizat pentru legalitate
Secretar General,
Alina Diana Stoian

____________

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL al ORAŞULUI ROZNOV
Str. Tineretului, Nr.663; Cod postal 617390
Tel: 004/0233/665471; Fax: 004/0233/665241
cod CAEN 8411; CUI: 2612901
E-mail: roznov@primariaroznov.ro ; web: www.primariaroznov.ro

Proiect de Hotarare
Privind aprobarea actualizarii P.U.G. al orasului Roznov, judetul Neamt
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 30.09.2019, prin Dispozitie a primarului, conform prevederilor
art.133, alin.(1) si art.134 alin.(1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si ale art.80 din
L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Avand in vedere prevederile art.46 din L.nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
Analizand Referatul de Aprobare nr.10.925/17.12.2019 emis de primarul orasului Roznov, judetul Neamt,
domnul Ionel Ciubotaru, intocmit conform prevederilor art. 136 alin. (3) si alin. (8) lit „a” si alin. (10) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. „c” din L.24/2000
republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Examinand Raportul de Specialitate nr.10.877/16.12.2019 emis de Compartimentul de resort din aparatul
de specialitate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt, conform prevederilor art. 136 alin. (8) lit “b” si
alin.(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.”c” si alin.(6), lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
Luand act de avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de specialitate nr…………….., conform
prevederilor art.125, alin.(1) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
In temeiul dispozitiilor art.139, alin.3, lit.”e” si art.196 alin. (1) lit “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:
HOTARARE:
Art.1. Se aproba actualizarea Planului Urbanistic General al orasului Roznov, judetul Neamt.
Art.2. Primarul orasului Roznov, judetul Neamt, prin Serviciul Urbanism, va asigura aducerea la indeplinire a
prezentei hotarari.
Art.3. Secretarul general al orasului Roznov, judetului Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate, si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro .

Initiator,
Primar
Ionel Ciubotaru

____________
Adoptată în şedinţa din data de 30.12.2019
Cu un număr de 17 voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie

Avizat pentru legalitate
Secretar General,
Alina Diana Stoian

____________

ROMANIA
JUDEŢUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROZNOV
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării si Administrației prin Compania Naţională de
Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii, Proiect tip - "Construire bază sportivă TIP 1, Str. Nicolae Roznovanu, oraș Roznov, județul
Neamț" din orasul Roznov, judeţul Neamt
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare nr 10.930/17.12.2019 emis de Primarului orasului Roznov;
- Raportul de specialitate nr 10.929 din 17.12.2019;

In conformitate cu prevederile :
- Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr
25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A;
- Art.64 din Legea nr. 24/2000, republicata, privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative;
In temeiul dispozitiilor art.139, alin.(3) si art.196, alin.(1), lit.”a” din O.U.G. nr .57/2019 privind Codul
Administrativ, Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării si Administrației, prin
Compania Naţională de Investiţii - “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în oras Roznov, judeţul
Neamt, aflat în proprietatea orasului Roznov, în suprafaţă de 18.894 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr.
55470, nr. topo 55470, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a
obiectivului de investiţii "Construire bază sportivă TIP 1, Str. Nicolae Roznovanu, oraș Roznov,
județul Neamț".
Art. 2. După momentul obținerii Ordinului de Ministru al Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei pe
indicatorii tehnico-economici ai investiției, orasul Roznov se obligă să demoleze corpul de construcție C1 - C2, în
vederea predării amplasamentului către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin „C.N.I”.
– S.A.
Art.3. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în
vigoare;
Art.4. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al orasului Roznov, județul Neamt, a
cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);
Art.5. Consiliul Local al orasului Roznov se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele de teren necesare
pentru depozitarea şi organizarea şantierului ;
Art.6. Consiliul Local al Orasului Roznov se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat,
să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 ani.
Art.7 De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga H.C.L. nr. 48 din 19.07.2019.
Art.8 Primarul orasului Roznov, judetul Neamt, va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Art.9 Secretarul orasului Roznov, judetul Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor si
persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro.
INITIATOR,
PRIMAR
IONEL CIUBOTARU
........................................................

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL
ALINA DIANA STOIAN
.....................................................

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL al ORAŞULUI ROZNOV
Str. Tineretului, Nr.663; Cod postal 617390
Tel: 004/0233/665471; Fax: 004/0233/665241
cod CAEN 8411; CUI: 2612901
E-mail: roznov@primariaroznov.ro ; web: www.primariaroznov.ro

Proiect de Hotarare
Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
al Caminului pentru persoane varstnice Roznov
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 30.12.2019, prin Dispozitie a primarului, conform prevederilor
art.133, alin.(1) si art.134 alin.(1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si ale art.80 din
L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Avand in vedere adresa nr. 929/17.12.2019 emisa de Caminul pentru persoane varstnice Roznov;
Vazand prevederile art. 3 alin.(1) si alin.(2) si prevederile Anexei nr. 1 din H.G. nr. 867/2015 pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a
serviciilor sociale;
Analizand Referatul de Aprobare nr.10.969/18.12.2019 emis de primarul orasului Roznov, judetul Neamt,
domnul Ionel Ciubotaru, intocmit conform prevederilor art. 136 alin. (3) si alin. (8) lit „a” si alin. (10) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. „c” din L.24/2000
republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Examinand Raportul de Specialitate nr.10.971/18.12.2019 emis de Compartimentul de resort din aparatul
de specialitate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt, conform prevederilor art. 136 alin. (8) lit “b” si
alin.(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit. “d si alin.(7), lit.”b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
Luand act de avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de specialitate nr…………….., conform
prevederilor art.125, alin.(1) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
In temeiul dispozitiilor art.196 alin. (1) lit “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:
HOTARARE:
Art.1 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Caminului pentru persoane varstnice Roznov,
conform Anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Secretarul general al orasului Roznov, judetului Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate,” si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro .

Initiator,
Primar
Ionel Ciubotaru

____________
Adoptată în şedinţa din data de 30.12.2019
Cu un număr de 17 voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie

Avizat pentru legalitate
Secretar General,
Alina Diana Stoian

____________

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL al ORAŞULUI ROZNOV
Str. Tineretului, Nr.663; Cod postal 617390
Tel: 004/0233/665471; Fax: 004/0233/665241
cod CAEN 8411; CUI: 2612901
E-mail: roznov@primariaroznov.ro ; web: www.primariaroznov.ro
Proiect de Hotarare
Privind aprobarea costului lunar de intretinere pentru beneficiarii de servicii sociale din cadrul Caminului pentru
persoane varstnice Roznov, pentru anul 2020
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 30.12.2019, prin Dispozitie a primarului, conform prevederilor art.133,
alin.(1) si art.134 alin.(1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si ale art.80 din L.24/2000 republicata
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Luand act de Adresa nr.930/17.12.2019 emisa de Caminul pentru persoane varstnice Roznov;
Vazand prevederile Anexei nr. 1 din H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi
a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, ale L. 17/2000 privind asistenta sociala a
persoanelor varstnice si ale Ordinului nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea
serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a
copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor
acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, Legii 292/2011 a asistentei sociale, H.G. 978/2015 privind aprobarea
standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se
stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele
rezidenţiale;
In conformitate cu prevederile art.64 din Legea nr. 24/2000, republicata, privind Normele de tehnica legislativa
pentru elaborarea actelor normative;
Analizand Referatul de Aprobare nr.10.982/18.12.2019 emis de primarul orasului Roznov, judetul Neamt, domnul
Ionel Ciubotaru, intocmit conform prevederilor art. 136 alin. (3) si alin. (8) lit „a” si alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. „c” din L.24/2000 republicata privind Normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Examinand Raportul de Specialitate nr.10.983/18.12.2019 emis de Compartimentul de resort din aparatul de
specialitate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt, conform prevederilor art. 136 alin. (8) lit “b” si alin.(10) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.2, lit.”d” si alin.7, lit.”b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
Luand act de avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de specialitate nr…………………, conform prevederilor
art.125, alin.(1) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
In temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul local
al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:
HOTARARE:
Art.1 Se stabileste costul lunar de intretinere de 3.500 lei/asistat, pentru beneficiarii de servicii sociale din cadrul
Caminului pentru persoane varstnice Roznov, pentru anul 2020.
Art. 2 Se stabileste contributia in cuantum de 3.000 lei/asistat/luna, pentru beneficiarii de servicii sociale din
cadrul Caminului pentru persoane varstnice Roznov, pentru anul 2020.
Art. 3 De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga H.C.L. nr. 73 din 31.08.2018.
Art. 4 Secretarul General al orasului Roznov, judetul Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor si
persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro .

Initiator,
Primar
Ionel Ciubotaru
____________
Adoptată în şedinţa din data de 30.12.2019
Cu un număr de 17 voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie

Avizat pentru legalitate
Secretar General,
Alina Diana Stoian
____________

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL al ORAŞULUI ROZNOV
Str. Tineretului, Nr.663; Cod postal 617390
Tel: 004/0233/665471; Fax: 004/0233/665241
cod CAEN 8411; CUI: 2612901
E-mail: roznov@primariaroznov.ro ; web: www.primariaroznov.ro

Proiect de Hotarare
Privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor aflate in stare de insolvabilitate
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 30.12.2019, prin Dispozitie a primarului, conform prevederilor
art.133, alin.(1) si art.134 alin.(1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si ale art.80 din
L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Interpretand prevederile art.265, alin.(1) si alin.(2) si art. 266 alin.(2) din L.nr.207/2015 privind Codul de
procedura fiscala;
Analizand Referatul de Aprobare nr.10.828/13.12.2019 emis de primarul orasului Roznov, judetul Neamt,
domnul Ionel Ciubotaru, intocmit conform prevederilor art. 136 alin. (3) si alin. (8) lit „a” si alin. (10) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. „c” din L.24/2000
republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Examinand Raportul de Specialitate nr.10.827/13.12.2019 emis de Compartimentul de resort din aparatul
de specialitate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt, conform prevederilor art. 136 alin. (8) lit “b” si
alin.(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.2, lit.”b” si alin.(4) lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
Luand act de avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de specialitate nr…………….., conform
prevederilor art.125, alin.(1) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
In temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:
HOTARARE:
Art.1. Se aproba scoaterea creantei din evidenta fiscala curenta si trecerea ei intr-o evidenta fiscala separata, a
persoanelor aflate in stare de insolvabilitate, potrivit Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare, valoarea
debitelor fiind de 69.441 lei.
Art.2. Se aproba scoaterea din evidenta fiscala a debitelor mentionate in Anexa nr. 2, parte integranta din
prezenta hotarare, valoarea debitelor fiind de 180.713 lei.
Art.3. Primarul orasului Roznov, judetul Neamt, prin Compartimentul Financiar-Contabilitate va asigura
aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Art.4. Secretarul general al orasului Roznov, judetul Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro .

Initiator,
Primar
Ionel Ciubotaru

____________
Adoptată în şedinţa din data de 30.12.2019
Cu un număr de 17 voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie

Avizat pentru legalitate
Secretar General,
Alina Diana Stoian

____________

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL al ORAŞULUI ROZNOV
Str. Tineretului, Nr.663; Cod postal 617390
Tel: 004/0233/665471; Fax: 004/0233/665241
cod CAEN 8411; CUI: 2612901
E-mail: roznov@primariaroznov.ro ; web: www.primariaroznov.ro

Proiect de Hotarare
Privind aprobarea majorarii tarifului aplicat de catre S.C. ROZNOVSAL S.R.L. si a taxei incasate de la
populatie pentru colectarea gunoiului menajer
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 30.12.2019, prin Dispozitie a primarului, conform prevederilor
art.133, alin.(1) si art.134 alin.(1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si ale art.80 din
L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Analizand adresa nr. 1.394/22.11.2019 formulata de S.C. Roznovsal S.R.L., prin care solicita aprobarea
noilor tarife;
Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
In considerarea prevederilor din L.227/2015 privind Codul fiscal si prevederile art. 30 alin. (1) si alin. (2)
din L. 273/2006 privind finantele publice locale;
Analizand Referatul de Aprobare nr. 10.284/28.11.2019 emis de primarul orasului Roznov, judetul Neamt,
domnul Ionel Ciubotaru, intocmit conform prevederilor art. 136 alin. (3) si alin. (8) lit „a” si alin. (10) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. „c” din L.24/2000
republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Examinand Raportul de Specialitate nr.10.283/28.11.2019 emis de Compartimentul de resort din aparatul
de specialitate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt, conform prevederilor art. 136 alin. (8) lit “b” si
alin.(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.”d” si alin.7, lit.”n” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
Luand act de avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de specialitate nr…………….., conform
prevederilor art.125, alin.(1) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
In temeiul dispozitiilor art.139, alin.3, lit.”i” si art.196 alin. (1) lit “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:
HOTARARE:
Art.1. Se aproba majorarea tarifului aplicat de catre S.C. ROZNOVSAL S.R.L., pentru colectarea
gunoiului menajer de pe raza orasului Roznov, de la 371,6 lei/tona la 375,46 lei/tona, la care se adauga taxa de
80 lei/tona - contributia pe economia circulara, cu T.V.A. aferent.
Art.2. Se majoreaza taxa pe gunoiul menajer colectat de la populatie de la 120 lei/an la 180 lei/an.
Art.3. Secretarul general al orasului Roznov, judetului Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate,” si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro .

Initiator,
Primar
Ionel CIUBOTARU
Adoptată în şedinţa din data de 30.12.2019
Cu un număr de 17 voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie

Avizat pentru legalitate
Secretar General,
Alina Diana STOIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
C O N S I L I U L L O C A L AL O R A Ş U L U I R O Z N O V
Str. Tineretului, Nr.663; Cod postal 617390
Tel: 004/0233/665471; Fax: 004/0233/665241
cod CAEN 8411; CUI: 2612901
E-mail: roznov@primariaroznov.ro ; web: www.primariaroznov.ro

Proiect de Hotarare
Privind aprobarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor
membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECORPR”
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 30.12.2019, prin Dispozitie a primarului, conform prevederilor
art.133, alin.(1) si art.134 alin.(1) lit. “a” din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ si ale art.80 din
L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Vazand Adresa nr.1.501/11.12.2019 emisa de Operatorul de salubritate S.C Roznovsal S.R.L;
Analizand prevederile art.22, alin.3 din L.nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice,
prevederile Ord.A.N.R.S.C.nr.82/2015 si prevederile art.17, alin.1 din L.nr.211/2011 privind regimul deseurilor;
Luand act de prevederile art.64 din L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative;
Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 10.901/16.12.2019 emis de primarul orasului Roznov, judetul
Neamt, domnul Ionel CIUBOTARU, intocmit conform prevederilor art.136, alin.(3) si alin.(8), lit.”a” si alin.(10)
din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art.30, alin.(1), lit.”c” din L.24/2000
republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Examinand Raportul de Specialitate nr.10.900/16.12.2019 emis de Compartimentul de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, intocmit conform prevederilor art.136, alin.(8), lit.”b” si alin.(10) din
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.”a” si lit.”d”, alin.3, lit.”d” si alin.7, lit.”n” din
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
Luand act de Avizul favorabil (consultativ) nr……………. al Comisiei de specialitate, conform
prevederilor art.136, alin.(8), lit.”c” si alin.(10) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
In temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit “a” si art.139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:
HOTARARE:
Art.1. Se aproba Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor
mambre ale A.D.I. “ECORPR”, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga H.C.L. nr. 96 din 28.11.2019.
Art.3. Secretarul General al orasului Roznov, judetul Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro.
Initiator,
Primar
Ionel CIUBOTARU
____________
Adoptată în şedinţa din data de 30.12.2019
Cu un număr de 17 voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie

Avizat pentru legalitate,
Secretar General
Alina Diana STOIAN
____________

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL al ORAŞULUI ROZNOV
Str. Tineretului, Nr.663; Cod postal 617390
Tel: 004/0233/665471; Fax: 004/0233/665241
cod CAEN 8411; CUI: 2612901
E-mail: roznov@primariaroznov.ro ; web: www.primariaroznov.ro

Proiect de Hotarare
Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
a serviciului public de salubrizare al S.C. Roznovsal S.R.L.
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 30.12.2019, prin Dispozitie a primarului, conform prevederilor
art.133, alin.(1) si art.134 alin.(1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si ale art.80 din
L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Avand in vedere adresa nr. 1.404/22.11.2019 formulata de catre S.C. Roznovsal S.R.L.;
Vazand prevederile art.3 si art. 8 din L.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, art. 6 din
L. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor si Ordin(A.N.R.S.C.) nr.82/2015 privind aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
Analizand Referatul de Aprobare nr.10.682/09.12.2019 emis de primarul orasului Roznov, judetul Neamt,
domnul Ionel Ciubotaru, intocmit conform prevederilor art. 136 alin. (3) si alin. (8) lit „a” si alin. (10) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. „c” din L.24/2000
republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Examinand Raportul de Specialitate nr.10.681/09.12.2019 emis de Compartimentul de resort din aparatul
de specialitate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt, conform prevederilor art. 136 alin. (8) lit “b” si
alin.(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit. “a si ”lit.”d” si alin.(7), lit.”n” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
Luand act de avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de specialitate nr…………….., conform
prevederilor art.125, alin.(1) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
In temeiul dispozitiilor art.139, alin.3, lit.”i” si art.196 alin. (1) lit “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:
HOTARARE:
Art.1 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare al S.C.
Roznovsal S.R.L., conform Anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Secretarul general al orasului Roznov, judetului Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate,” si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro .

Initiator,
Primar
Ionel Ciubotaru

____________
Adoptată în şedinţa din data de 30.12.2019
Cu un număr de 17 voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie

Avizat pentru legalitate
Secretar General,
Alina Diana Stoian

____________

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
C O N S I L I U L L O C A L AL O R A Ş U L U I R O Z N O V
Str. Tineretului, Nr.663; Cod postal 617390
Tel: 004/0233/665471; Fax: 004/0233/665241
cod CAEN 8411; CUI: 2612901
E-mail: roznov@primariaroznov.ro ; web: www.primariaroznov.ro

Proiect de Hotarare
Privind revocarea H.C.L.nr.79/31.10.2019
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al orasului Roznov,
judetul Neamt - Revizuit
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara convocata in data de 30.12.2019 prin Dispozitie a primarului, conform
prevederilor art.133, alin.(1) si art.134, alin.(1), lit.”a” din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ si ale
art.80 din L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Vazand Adresa nr.16.953/02.12.2019 emisa de Institutia Prefectului – Judetul Neamt, Serviciul
Verificarea Legalitatii Actelor, Contencios Administrativ si Procese Electorale;
Conform prevederilor art.64 din L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative;
Avand in vedere Referatul de aprobare nr.10.809/12.12.2019 emis de primarul orasului Roznov, judetul
Neamt, domnul Ionel CIUBOTARU, intocmit conform prevederilor art.136, alin.(3) si alin.(8), lit.”a” si alin.(10)
din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art.30, alin.(1), lit.”c” din L.24/2000
republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Examinand Raportul de Specialitate nr.10.810/12.12.2019 emis de Compartimentul de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, intocmit conform prevederilor art.136, alin.(8), lit.”b” si alin.(10) din
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.”a” si alin.(3), lit.”a” din O.U.G.nr.57/2019 privind
Codul Administrativ;
Luand act de Avizul favorabil (consultativ) nr……………. al Comisiei de specialitate, conform
prevederilor art.136, alin.(8), lit.”c” si alin.(10) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
In temeiul dispozitiilor art.139, alin.(3) si art.196, alin.(1), lit.”a” din din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea
HOTARARE:
Art.1 Se aproba revocarea H.C.L.nr.79/31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului local al orasului Roznov, judetul Neamt – Revizuit.
Art.2 Secretarul General al orasului Roznov, judetul Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro.
Initiator,
Primar
Ionel CIUBOTARU
____________
Adoptată în şedinţa din data de 30.12.2019
Cu un număr de 17 voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie

Avizat pentru legalitate,
Secretar General
Alina Diana STOIAN
____________

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
C O N S I L I U L L O C A L AL O R A Ş U L U I R O Z N O V
Str. Tineretului, Nr.663; Cod postal 617390
Tel: 004/0233/665471; Fax: 004/0233/665241
cod CAEN 8411; CUI: 2612901
E-mail: roznov@primariaroznov.ro ; web: www.primariaroznov.ro

Proiect de Hotarare
Privind revocarea H.C.L.nr.87/28.11.2019
privind aprobarea reorganizarii aparatului de specialitate si aprobarea Organigramei si a Statului de
functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt

Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara convocata in data de 30.12.2019 prin Dispozitie a primarului, conform
prevederilor art.133, alin.(1) si art.134, alin.(1) lit. “a” din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ si ale
art.80 din L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Vazand Adresa nr.18.201/09.12.2019 emisa de Institutia Prefectului – Judetul Neamt, Serviciul
Verificarea Legalitatii Actelor, Contencios Administrativ si Procese Electorale;
Conform prevederilor art.64 din L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative;
Avand in vedere Referatul de aprobare nr.10.716/10.12.2019 emis de primarul orasului Roznov, judetul
Neamt, domnul Ionel CIUBOTARU, intocmit conform prevederilor art.136, alin.(3) si alin.(8), lit.”a” si alin.(10)
din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art.30, alin.(1), lit.”c” din L.24/2000
republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Examinand Raportul de Specialitate nr.10.717/10.12.2019 emis de Compartimentul de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, intocmit conform prevederilor art.136, alin.(8), lit.”b” si alin.(10) din
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.”a” si alin.(3), lit.”c” din O.U.G.nr.57/2019 privind
Codul Administrativ;
Luand act de Avizul favorabil (consultativ) nr……………. al Comisiei de specialitate, conform
prevederilor art.136, alin.(8), lit.”c” si alin.(10) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
In temeiul dispozitiilor art.139, alin.(3) si art.196, alin.(1), lit.”a” din din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:
HOTARARE:
Art.1. Se aproba revocarea H.C.L.nr.87/28.11.2019 privind aprobarea reorganizarii aparatului de
specialitate si aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului
orasului Roznov, judetul Neamt.
Art.2. Secretarul General al orasului Roznov, judetul Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro.
Initiator,
Primar
Ionel CIUBOTARU
____________
Adoptată în şedinţa din data de 30.12.2019
Cu un număr de 17 voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie

Avizat pentru legalitate,
Secretar General
Alina Diana STOIAN
____________

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL al ORAŞULUI ROZNOV
Str. Tineretului, Nr.663; Cod postal 617390
Tel: 004/0233/665471; Fax: 004/0233/665241
cod CAEN 8411; CUI: 2612901
E-mail: roznov@primariaroznov.ro ; web: www.primariaroznov.ro

Proiect de Hotarare
Privind aprobarea reorganizarii aparatului de specialitate si aprobarea Organigramei si a Statului de
functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 30.12.2019, prin Dispozitie a primarului, conform prevederilor
art.133, alin.(1) si art.134 alin.(1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si ale art.80 din
L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Luand act de Adresa nr.6616/11.05.2018 emisa de Institutia Prefectului Judetul Neamt;
Vazand prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prevederile Ord.nr.75/2019 privind
aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii
de urngenta, prevederile art.8, alin.1 si art.11 din L.nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice;
Tinand cont de Dispozitiile Primarului orasului Roznov nr.434-438/20.12.2019 privind transformarea
posturilor de natura contractuala in functii publice;
Analizand Referatul de Aprobare nr.10.945/17.12.2019 si Nota de Fundamentare nr.10.994/18.12.2019
emise de primarul orasului Roznov, judetul Neamt, domnul Ionel Ciubotaru, intocmit conform prevederilor art.
136 alin. (3) si alin. (8) lit „a” si alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu
prevederile art. 30 alin. (1) lit. „c” din L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative;
Examinand Raportul de Specialitate nr.10.993/18.12.2019 emis de Compartimentul de resort din aparatul
de specialitate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt, conform prevederilor art. 136 alin. (8) lit “b” si
alin.(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.2, lit.”a” si alin.3, lit.”c” si lit.”e”, art.158, art. 370, art.391,
art.405-409, art.518, art.538, art.544, alin.1, lit.”j”, art.546, lit.”l, art.610, art.611 si art.3, Anexa nr.1 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Luand act de avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de specialitate nr…………………, conform
prevederilor art.125, alin.(1) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
In temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:
HOTARARE:
Art.1 Se aproba reorganizarea aparatului de specialiate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt astfel:
(A) se infiinteaza, in subordinea viceprimarului orasului Roznov, judetul Neamt, Compartimentul “Cabinet
Viceprimar”, cu o structura de un post contractual de executie de consilier;
(B) se stabileste functia publica de secretar al orasului Roznov, judetul Neamt, ca functie specifica de
secretar general al orasului Roznov, judetul Neamt;
(C) se stabileste functia publica de executie de consilier achizitii publice in cadrul Compartimentului
“Proiecte, Programe, Prognoze si Achizitii Publice” prin schimbarea denumirii functiei publice de executie de
inspector;
(D) se infiinteaza, in subordinea Secretarului general al orasului Roznov, judetul Neamt, Compartimentul
“Monitorul Oficial Local”, cu o structura de un post contractual de executie de consilier juridic IA;
(E) se infiinteaza postul contractual de conducere – sef serviciu S.V.S.U., Protectie Civila si Pompieri
Civili;
(F) se desfiinteaza 2 posturi de natura contractuala de executie de muncitor I, din cadrul
Compartimentului “Admnistrativ”, si 1 post de natura contractuala de executie de inspector I, din cadrul

Compartimentului “Relatii cu publicul”pentru a nu se depasi numarul de posture alocate UAT Oras Roznov,
judetul Neamt, de catre Institutia Prefectului Judetul Neamt.
Art.2(1) Se aproba Organigrama aparatului de specialitate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt,
conform Anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Se aproba Statul de Functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Roznov, judetul
Neamt,, conform Anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 Secretarul General al orasului Roznov, judetul Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro .

Initiator,
Primar
Ionel Ciubotaru

____________
Adoptată în şedinţa din data de 30.12.2019
Cu un număr de 17 voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie

Avizat pentru legalitate
Secretar General,
Alina Diana Stoian

____________

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL al ORAŞULUI ROZNOV
Str. Tineretului, Nr.663; Cod postal 617390
Tel: 004/0233/665471; Fax: 004/0233/665241
cod CAEN 8411; CUI: 2612901
E-mail: roznov@primariaroznov.ro ; web: www.primariaroznov.ro

Proiect de Hotarare
Privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a A.D.I. “AQUA NEAMT” in vederea
exercitarii votului
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara, din data de 30.12.2019, prin Dispozitie a primarului, conform prevederilor
art.133, alin.(1) si art.134 alin.(1) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si ale art.80 din
L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Interpretand prevederile art.8 alin.(3) lit.k si d^ si art. 10 alin.(5) din L.nr.51/2006 a serviciilor comunitare
de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; art. 12 alin.(1) lit.i si art. 35 alin. (4) din
L.nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare si a
H.G.nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a Statutului – cadru ale asociatiilor de dezvoltare
intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
Vazand Adresa nr.57/09.07.2019, a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” si
Avizul ANRSC nr. 706287/03.06.2019 privind solicitarea operatorului regional C.J. Apa Serv S.A. de modificare
a preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare;
Analizand Referatul de Aprobare nr. 11.114/30.12.2019 emis de primarul orasului Roznov, judetul Neamt,
domnul Ionel Ciubotaru, intocmit conform prevederilor art. 136 alin. (3) si alin. (8) lit „a” si alin. (10) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. „c” din L.24/2000
republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Examinand Raportul de Specialitate nr. 11.113/30.12.2019 emis de Compartimentul de resort din aparatul
de specialitate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt, conform prevederilor art. 136 alin. (8) lit “b” si
alin.(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.”d” si alin.(7) lit.”n” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
Luand act de avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de specialitate nr…………….., conform
prevederilor art.125, alin.(1) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
In temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:
HOTARARE:
Art.1 Se acorda mandat special reprezentantului orasului Roznov, dl. primar Ionel Ciubotaru, sa voteze in
Adunarea Generala a Asociatiilor a A.D.I. “AQUA NEAMT”, in numele si pe seama orasului Roznov
PENTRU/IMPOTRIVA modificarii preturilor si tarifelor la serviciul de alimentare cu apa potabila si de
canalizare-epurare, conform avizului ANRSC nr. 706287/03.06.2019.
Art.2 Se acorda mandat special reprezentantului orasului Roznov sa voteze in Adunarea Generala a
Asociatiilor a A.D.I. “AQUA NEAMT”, in numele si pe seama orasului Roznov, pentru modificarea, prin Act
aditional, a Contractului de delegare a gestiunii de alimentare cu apa si de canalizare nr. 28/10.08.2009, incheiat
intre A.D.I. “AQUA NEAMT” si Compania Judeteana Apa Serv .S.A. (care va include actualizarea inventarului
bunurilor de retur aferente sistemelor preluate de operatorul regional si, dupa caz, si modificarea preturilor si
tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare-epurare).
Art.3 In situatia in care reprezentantul orasului Roznov, desemnat la art.1, respectiv dl. primar Ionel
Ciubotaru, se afla in imposibilitatea exercitarii mandatului incredintat, interesele orasului vor fi reprezentate de
dl. Constantin Hodor, in calitate de viceprimar, cetatean roman, nascut la data de 06.03.1972 la Roznov, cu

domiciliul in Oras, str. Scolii, posesor al C.I. seria NT nr. 755803, eliberat de SPCLEP Roznov, la data de
19.03.2014, avand C.N.P. 1720306270651.
Art.4 Se aproba semnarea, prin reprezentantul legal al A.D.I. “AQUA NEAMT”, Presedintele Asociatiei – dl.
Rau Tudorel, a Actului Aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de
canalizare nr. 28/2009, cu privire la actualizarea inventarului bunurilor de retur aferente sistemelor preluate de
operatorul regional si dupa caz, la modificarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa si
canalizare-epurare.
Art.5 Secretarul general al orasului Roznov, judetului Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate, A.D.I. “AQUA NEAMT” si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro .

Initiator,
Primar
Ionel Ciubotaru

____________
Adoptată în şedinţa din data de 30.12.2019
Cu un număr de 17 voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie

Avizat pentru legalitate
Secretar General,
Alina Diana Stoian

____________

