RO MÂNI A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 30.05.2018
privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 97/28.05.2015
privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui teren
către Clubul Atletic Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 9966 din 22.05.2018 iniţiată de dl.
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de
specialiate nr. 9967 din 22.05.2018 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 30.05.2018 al Comisiei pentru
urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. ___ din 30.05.2018 al
Comisiei juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din 30.05.2018 dat
de Secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) precum şi cele ale art.
36, alin. (5), lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică
locală;
În temeiul art. 45, alin. (1) şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din același act
normativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. Roman nr. 97/28.05.2015,
care va avea următorul cuprins:
”Se aprobă transmiterea în folosință gratuită pe durata existenței
construcției, către Clubul Atletic Roman, a suprafeței de 338 m.p., cu
nr. cadastral 59013, teren situat în bd. Roman Mușat, nr. 80, aflat în
proprietatea municipiului Roman, în scopul construirii unei săli pentru lupte
libere, teren identificat potrivit planului de situație anexat .
Art. 2. Celelalte dispoziţii ale H.C.L. nr. 97/2015 rămân neschimbate.
Art. 3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexă la H.C.L. nr. ___ din 30.05.2018
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.
nr. 97/28.05.2015 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită
a unui teren către Clubul Atletic Roman
Prin hotărârea nr. 97 din 28.05.2015 s-a atribuit în folosință gratuită Clubului
Atletic Roman, o suprafață de 252 m.p. teren situat în bd. Roman Mușat, nr. 80, pentru
construirea unei săli pentru lupte libere. La terminarea lucrărilor se impune înscrierea în
Cartea Funciară a construcției realizate, însă măsurătorile au constatat faptul că terenul
efectiv ocupat – care include și trotuarul perimetral – este de 338 mp.
Pentru reglementarea scriptică a situației create, s-au efectuat operațiuni de
dezlipire din suprafața cu nr. cadastral 56447 a terenului ocupat de o parte de clădire și
alipirea acestuia la suprafața inițial atribuită.
Este necesară, de asemenea, atribuirea în folosință gratuită către beneficiarul
investiției și a acelei diferențe de teren, motiv pentru care propun efectuarea unei
corecturi la textul H.C.L. 97/2015, în sensul înscrierii ca fiind atribuită întreaga
suprafață de 338 mp.
În plus, deoarece terenul în cauză a primit număr cadastral, acesta se va înscrie,
de asemenea, în textul hotărârii.
Prin urmare, articolul 1 va avea următorul cuprins:
”Se aprobă transmiterea în folosință gratuită pe durata existenței construcției,
către Clubul Atletic Roman, a suprafeței de 338 mp, cu nr. cadastral 59013, teren
situat în bd. Roman Mușat, nr. 80, aflat în proprietatea municipiului Roman, în
scopul construirii unei săli pentru lupte libere teren identificat potrivit planului de
situație anexat”.
Față de cele prezentate mai sus, vă rog să analizați și să vă pronunțați prin vot.
Inițiator,
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.
nr. 97/28.05.2015 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a
unui teren către Clubul Atletic Roman
Văzând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre înaintate de primarul
municipiului Roman, am constatat:
Din punct de vedere al oportunităţii:
Edificarea sălii pentru lupte libere vine în sprijinul romaşcanilor pasionaţi
de această ramură sportivă, creându-le un cadru adecvat, modern pt.
desfăşurarea activităţii; în acelaşi timp, ansamblul sportiv s-a completat cu un
nou obiectiv, realizat cu fonduri ale Ministerului Tineretului şi Sportului şi deci,
fără efort bugetar local.
Necesitatea clarificării situației juridice a terenului aferent sălii în discuție
este evidentă pentru justa reflectare în scripte a situației de fapt.
Din punct de vedere al legalităţii:
Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, stabilirea modalităților de valorificare și utilizare a bunurilor proprietate
publică este atributul exclusiv al Consiliului Local. Mai mult, Legea
nr. 287/2009 - Codul civil - permite darea în folosință gratuită a bunurilor
proprietate publică, pe termen limitat, instituțiilor de utilitate publică.
Apreciem că se impune modificarea, în sensul completării hotărârii,
printr-un act administrativ de aceeaşi natură cu cel iniţial şi emis de aceeaşi
autoritate publică, respectiv prin Hotărâre a Consiliului Local Roman.
Faţă de cele arătate mai sus, în conformitate cu respectarea prevederilor
legale, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Arhitect Şef,
Ana-Maria ALEXE

