ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 197 din 28.09.2017
privind aprobarea efectuării unor schimburi de terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 16205 din 21.09.2017 înaintată de Primarul
Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu precum şi raportul de specialitate nr. 16206
din 21.09.2017 emis de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
Văzând avizul favorabil nr. 75 din 28.09.2017 al Comisiei pentru urbanism și
administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 199 din 28.09.2017 al Comisiei juridice precum
şi avizul de legalitate nr. 16630 din 28.09.2017 al Secretarului municipiului;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, alin. 5, lit. „b” şi ale art, 45 din Legea
nr. 215/2001R, privind administraţia publică locală ;

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Aprobă efectuarea schimbului de terenuri între Consiliul local al
municipiului Roman şi dl. Busnatu Florin, în următoarele condiţii:
- Consiliul local Roman predă către dl. Busnatu Florin suprafaţa de 500 m.p.
teren situat în str. Primăverii, f.nr., identificată cu nr. cadastral și nr. Carte
funciară 58856;
- dl. Busnatu Florin predă Consiliului local Roman suprafaţa de 500 m.p. teren
situat în str. Colectorului, identificată cu NCP 3131 şi C.F. 9211/N;
Art. 2. Aprobă efectuarea schimbului de terenuri între Consiliul local al
municipiului Roman şi S.C. ANTVAS PROD COM S.R.L. Gherăiești, în următoarele
condiţii:
- Consiliul local Roman predă către S.C. ANTVAS PROD COM S.R.L.
Gherăiești suprafaţa de 56 m.p. teren situat în str. Sucedava nr. 11 bis
identificată cu nr. topo 328/1;
- S.C. ANTVAS PROD COM S.R.L. Gherăiești predă Consiliului local
suprafaţa de 56 m.p. teren situat în str. Libertății nr.12-14, identificată cu nr.
cadastral 2786 şi nr. Carte funciară 50125;
Art. 3. Contractele de schimb se vor încheia în formă autentică, iar cheltuielile
ocazionate de acestea vor fi suportate de solicitanţi.
Art. 4. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre
autorităţilor şi persoanelor interesate.
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