ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 264 din 12.12.2017
privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat
cu Direcția Generală de Asistență Socială Neamț și darea în
administrare a unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 21375 din 07.12.2017, înaintată de
domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 21375 din 07.12.2017 întocmit de Direcţia de urbanism şi
amenajarea teritoriului;
Văzând avizul favorabil nr. 93 din 12.12.2017 al Comisiei pentru urbanism
şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 267 din 12.12.2017 al Comisiei
juridice şi avizul de legalitate nr. 21605 din 12.12.2017 al Secretarului municipiului
Roman;
Văzând și prevederile H.C.L. Roman nr. 255/28.11.2017, precum și cele ale
H.G. nr. 1356/2001;
În temeiul dispoziţiilor art. 17, ale art. 36, alin. 7, lit. „a”, ale art. 45, precum
şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Roman
și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, în scopul
înființării unui Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Aprobă darea în administrare către Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului – Neamţ a următoarelor terenuri proprietate publică a

Municipiului Roman, pentru construirea a trei case de tip familial, pe durata
implementării proiectului, cu posibilitate de prelungire:
- 600,00 mp cu nr. cadastral 58860, în str. Romaniței nr. 1;
- 600,00 mp cu nr. cadastral 58859, în str. Romaniței nr. 3;
- 600,00 mp cu nr. cadastral 58858, în str. Romaniței nr. 5.
Art. 3. Se mandatează Primarul Municipiului Roman, prin serviciile de
specialitate, să redacteze și să semneze Contractul de administrare.
Art. 4. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre
autorităţilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Radu –Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

