ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. ____ din 27.06.2018
privind modificarea H.C.L. nr. 233/2017 privind
aprobarea preluării în proprietatea municipiului
Roman a unui apartament

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 11836 din 19.06.2018 înaintată de către
Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu MICU, precum şi raportul de
specialitate nr. 11837 din 19.06.2018 al Biroului Juridic-Contencios;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 27.06.2018 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. ___din 27.06.2018 al Comisiei pentru urbanism şi
administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. ___ din 27.06.2018 al Comisiei
juridice, precum şi avizul de legalitate nr. ______ din 27.06.2018 al Secretarului
municipiului Roman;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c” şi alin. 5, lit. „b”, ale art. 123,
ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R
privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se modifică și se completează art. 2, alin. 1 din H.C.L.
nr. 233/2017 privind aprobarea preluării în proprietatea municipiului Roman a
unui apartament, care va avea următorul conținut:
„Art. 2. (1): Se aprobă raportul de expertiză tehnică în specialitate
construcţii realizat de expert - Buleu Elena, așa cum a fost completat prin
Raportul de expertiză nr. 163/11.06.2018, anexă parte integrantă din prezenta
hotărâre, şi plata despăgubirii către proprietar la valoarea înscrisă în
completarea la raportul de expertiză întocmit de expert - Buleu Elena, în
echivalent lei”.
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 233/2017 rămân neschimbate.
Art. 3. Secretarul Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre
autorităţilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier,
Constantin GHICA

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ___ din 27.06.2018
(Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 233 din 31.10.2017)
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 11836 din 19.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 233/2017 privind
aprobarea preluării în proprietatea municipiului
Roman a unui apartament

Prin H.C.L. nr. 233/2017 s-a aprobat preluarea în proprietatea
municipiului Roman a apartamentului nr. 59 situat în blocul nr. 17, din B-dul
Roman Mușat, proprietatea dnelor Butnariu Lăcrămioara-Ionela și Borleanu
Maria Mandiea, urmând ca despăgubirile să fie achitate la valoarea înscrisă în
raportul expertiză tehnică în specialitate construcţii realizat de expert - Buleu
Elena.
Ulterior adoptării hotărârii, au fost demarate procedurile pentru încheierea
actului de dare în plată cu privire la imobil. Cu această ocazie, s-a constatat că
foștii proprietari ai imobilului au achitat, de la data preluării acestuia și până în
prezent, rate lunare aferente lucrărilor de consolidare a imobilului în cuantum de
3137 lei.
În aceste condiții, a fost necesară completarea raportului de evaluare
aprobat inițial prin H.C.L. nr. 233/2017, cu luarea în considerare și a ratelor
lunare achitate de proprietarii imobilului.
Pentru încheierea în forma autentica a actului de dare în plata este
necesară aprobarea raportului, astfel cum a fost completat, de către Consiliul
local și completarea în mod corespunzător a art. 2 din H.C.L. nr. 233/2017.
Faţă de cele prezentate rugăm domnii consilieri să se pronunţe prin vot
INIȚIATOR,
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: Biroul Juridic-Contencios
Nr. 11829 din 19.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 233/2017 privind
aprobarea preluării în proprietatea municipiului Roman a unui apartament
Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre înaintate de dl.
Lucian-Ovidiu Micu, Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea
îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate.
Din punct de vedere al oportunității
Prin H.C.L. nr. 233/2017 s-a aprobat preluarea în proprietatea municipiului
Roman a apartamentului nr. 59, situat în blocul nr. 17, din B-dul Roman Mușat,
proprietatea dnelor Butnariu Lăcrămioara-Ionela și Borleanu Maria Mandiea,
urmând ca despăgubirile să fie achitate la valoarea înscrisă în raportul expertiză
tehnică în specialitate construcţii realizat de expert Buleu Elena.
Ulterior adoptării hotărârii, au fost demarate procedurile pentru încheierea
actului de dare în plată cu privire la imobil. Cu această ocazie, s-a constatat că
foștii proprietari ai imobilului au achitat, de la data preluării acestuia și până în
prezent, rate lunare aferente lucrărilor de consolidare a imobilului în cuantum de
3137 lei.
În aceste condiții, a fost necesară completarea raportului de evaluare aprobat
inițial prin H.C.L. nr. 233/2017, cu luarea în considerare și a ratelor lunare
achitate de proprietarii imobilului.
Pentru încheierea în forma autentica a actului de dare în plata este
necesara aprobarea raportului, astfel cum a fost completat, de către Consiliul
local și completarea în mod corespunzător a art. 2 din H.C.L. nr. 233/2017.
Din punct de vedere al legalității se constată că acestea întrunesc
condiţiile de fond, formă, necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate
cerute de Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, motiv
pentru care acordăm aviz favorabil.
Drept pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze şi să se pronunțe
prin vot.
Biroul Juridic-Contencios,
c.j. Corina-Ionela POPA

