ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 88 din 13.04.2017
privind aprobarea închirieii unor căsuțe cu destinația de spaţiu comercial
din incinta Complexului Sportiv şi de Agrement „MOLDOVA”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 6524 din 07.04.217 înaintată de către
domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 6525 din 07.04.2017 întocmit de către Biroului Juridic-Contencios;
Văzând avizul favorabil nr. 27 din 13.04.2017 al Comisiei pentru Administraţie
Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 90 din 13.04.2017 al Comisiei
Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 6860 din 13.04.2017 dat de către
Secretarul municipiului Roman;
Luând în considerare hotărârea Consiliului de administraţie nr. 5 din 07.04.2017
a Clubului Sportiv Municipal Roman;
Având în vedere prevederile Legii nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţii
de picnic, ale Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate
publică privind mediul de viaţă al populaţiei , precum şi ale Legii nr. 51/2006 privind
serviciile comunitare de utilităţi publice
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. ”a” şi lit. ”b”, ale alin. 6, lit. „a”, ale
art. 45 alin. 1, 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 aprobă închirierea, prin licitaţie publică cu strigare, a căsuţelor
din lemn cu destinaţie de spaţii comerciale, din cadrul Complexului Sportiv şi de
Agrement „Moldova”.
Art. 2. Se aprobă caietul de sarcini pentru închirierea spaţiilor menţionate
art. 1, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre şi se împuterniceşte Directorul
Clubului Sportiv Municipal Roman, prin serviciile specializate, să organizeze
procedura de licitaţie, să numească comisia de licitație şi să semneze contractele
de închiriere.
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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