
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Nr. ___ din 07.09.2018 

 
 privind aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 78 din 

16.07.2010 şi a anexei la H.C.L. 35 din 26.02.2015 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând expunerea de motive nr. 16521 din 06.09.2018 înaintată de 

către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi 

raportul  nr. 16522 din 06.09 2018 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului ; 
Văzând avizul favorabil nr. __ din 07.09.2018 al Comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. ___ din 07.09.2018           
al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate  nr. _____ din 07.09.2018 al 
Secretarului municipiului Roman; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, ale art. 45, precum şi cele 

ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia 

publică locală;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

Art. 1. Aprobă radierea punctelor de la 62 la 65 din anexa nr. 1 la H.C.L. 
nr. 37 din 28.03.2013.  

 

Art. 2. Aprobă radierea punctului 15 din anexa la H.C.L. nr. 35 din 
26.02.2015. 

 

Art. 3.  Primarul  Municipiului Roman prin serviciile subordonate va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

Art. 4. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       CONTRASEMNEAZĂ  
                     Consilier,                                 Secretarul Municipiului Roman, 
 _________________                                  Gheorghe CARNARIU 
 



 

 

                 

MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1    www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr. 16.521 din 06.09.2018  
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la 
 H.C.L. nr.78 din 16.07.2010 şi a anexei la H.C.L. 35 din 26.02.2015 

 
 Consiliul local Roman a aprobat prin hotărârea nr. 78 din 16.07.2010 
(modificată  prin H.C.L. nr. 128/2010 şi nr. 37/2013) inventarul terenurilor 
disponibile care pot fi atribuite în folosinţă gratuită potrivit  Legii  nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 

personală.  
Prin H.C.L. nr. 35 din 26.02.2015 o parte din terenuri au fost puse la 

dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001, în vederea compensării. 
Prin adresa nr. 16828 din 21.08.2018 Consiliul Judeţean Neamţ solicită 

transmiterea unor suprafeţe de teren în domeniul public al judeţului Neamţ în 
scopul realizării unor obiective de interes public judeţean, respectiv două 

locuinţe protejate. 
Cele 5 loturi loturi de teren identificate pentru a fi transmise în domeniul 

public al judeţului fac parte din terenurile care pot fi atribuite în folosinţă 

gratuită potrivit Legii nr. 15/2003, respectiv puse la dispoziţia Comisiei de 

aplicare a Legii nr. 10/2001, astfel încât  se impune modificarea anexei nr. 1 la 
H.C.L. nr.37/2013, prin radierea punctelor 62-65  şi a anexei la H.C.L. nr. 35 din 
26.02.2015 prin radierea punctului 15.  
 

Faţă de cele prezentate, vă rog să vă pronunţaţi prin vot.  
                         
 

Primarul Municipiului Roman 
Lucian-Ovidiu MICU 



 

                    

  MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1    www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: DIRECŢIA URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr. 16.522 din 06.09.2018                        e-mail:urbanism@primariaroman.ro 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la 
 H.C.L. nr.78 din 16.07.2010 şi a anexei la H.C.L. 35 din 26.02.2015 

 
 

  Văzând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre promovat de 

Primarul Municipiului Roman – domnul Lucian Ovidiu Micu, am constat 
următoarele: 

 

   Din punct de vedere al oportunităţii:  
 

  Prin H.C.L. nr. 78/2010, modificată cu H.C.L. nr. 128/2010 şi H.C.L.     
nr. 37/2013 s-a aprobat inventarul unor parcele de teren destinate construirii de 
locuinţe pentru tineri; 
 Prin H.C.L. 35 din 26.02.2015 o parte din aceste terenuri au fost puse la 
dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 în vederea compensării. 
 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 203 din 29.08.2018 s-a aprobat 
solicitarea de transmitere a 5 loturi de teren în domeniul public al judeţului  în 

scopul realizării a două locuinţe protejate. 
 În această situaţie, este necesară şi oportună radierea acestor loturi din 
anexele la hotărârile susmenţionate. 
 

 Din punct de vedere al legalităţii: 
 

Având în vedere că terenurile sunt proprietate privată a Municipiului 
Roman, şi destinaţia acestora este stabilită de Consiliul local Roman,  aceluiaşi 

organ deliberativ îi aparţine şi competenţa de a schimba această destinaţie. 
            

Faţă de cele expuse mai sus apreciem ca oportun şi legal acest proiect de 

hotărâre. 

 
Arhitect Şef, 

Arh. Iulian Sebastian NEGRU 


