ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 290 din 28.12.2017
privind aprobarea vânzării unui teren

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 22685 din 28.12.2017 înaintată de
Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de
specialitate comun nr. 22686 din 28.12.2017 al Direcţiei de Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului şi Direcţiei Economice;
Văzând avizul favorabil nr. 154 din 28.12.2017 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 97 din 28.12.2017 al Comisiei pentru urbanism şi
administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 293 din 28.12.2017 al Comisiei
juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 22697 din 28.12.2017 al Secretarului
municipiului Roman;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c” și alin. 5, lit. „b”, ale art.
123, ale art. 45, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R
privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă raportul de evaluare nr. 28 din 28.12.2017 elaborat de
evaluator atestat ANEVAR, ing. Stejar Romică, anexa nr.1, privind terenul
situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, nr. 19, înscris în C.F. a mun.
Roman sub nr. 54313 (cu configuratia din planul de situatie anexa nr.2 la
prezenta hotărâre), în suprafață de 640 m.p.
Art. 2. Se aprobă vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață
de 640 m p. situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, nr. 19, la prețul de
90 Euro/m.p., având valoarea de 57.600 Euro, respectiv 267.900 lei – stabilit la
cursul BNR din data de 28.12.2017, conform raportului de evaluare aprobat la
art. 1, către S.C.CROSTA S.R.L. Roman.
Art. 3. Comisia numită prin H.C.L. nr. 145/2016, modificată prin H.C.L.
nr. 4/2017, și Primarul municipiului Roman prin Serviciile specializate vor duce
la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 5. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre
autorităţilor şi persoanelor interesate.
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