ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 285 din 21.12.2017
Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 264/2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 22288 din 20.12.2017 înaintată de
Primarul Municipiului Roman şi raportul de specialitate nr. 22289 din 20.12.2017
întocmit de Direcţia de urbanism şi amenajarea teritoriului;
Văzând avizul favorabil nr. 96 din 21.12.2017 al Comisiei pentru urbanism şi
administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 288 din 21.12.2017 Comisiei juridice,
precum şi avizul de legalitate nr. 22380 din 21.12.2017 al Secretarului
municipiului;
Văzând pct. 195 din Decizia Curții Constituționale nr. 1/2014 asupra
obiecției de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de
descentralizare a unor competențe exercitate de unele ministere și organe de
specialitate ale administrației publice centrale, precum și a unor măsuri de reformă
privind administrația publică;
Văzând H.C.L. Roman nr. 255/28.11.2017, H.G. nr. 1356/2001, precum și
Hotărârea nr. 326/2017 a Consiliului Județean Neamț;
În temeiul prevederilor art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, actualizată, ale dispoziţiilor articolului 17, ale art. 36 alin. 7, lit.
„a”, 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. Aprobă modificarea și completarea art. 2 din H.C.L. nr. 264 din
12.12.2017 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, care va avea următorul
cuprins:
”Art. 2.(1) Aprobă transmiterea din proprietatea publică a Municipiului
Roman și administrarea Consiliului Local Roman, în proprietatea publică a
Județului Neamț și administrarea Consiliului Județean Neamț, a următoarelor

terenuri, în vederea construirii 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. 2.(2) În condițiile în care în termen de 3 ani nu se realizează proiectul
propus de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț,
terenurile revin în proprietatea publică a Municipiului Roman.”
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 264/2017 rămân neschimbate.
Art. 3. Primarul Municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, va duce
la îndeplinire prevederile prezentei.
Art. 4. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre
autorităţilor şi persoanelor interesate.
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