
 

R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L N E A M Ţ 

M U N I C I P I U L R O M A N 

C O N S I L I U L  L O C A L 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 07.09.2018 

 
privind aprobarea transmiterii unor terenuri din proprietatea publică a 

Municipiului Roman în proprietatea publică a Județului Neamț  

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 16.551 din 06.09.2018 înaintată de 

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

raportul de specialitate nr. 16.552 din 06.09.2018 al Direcţiei 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 pentru legalitate nr. _____ din 07.09.2018 
dat de către Secretarul municipiului Roman; 

Luând act de Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 203 din 
29.08.2018; 

În temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică; 

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „c”, lit. „d”, ale art. 45, alin. 2, lit. „c”,  

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

administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se aprobă transmiterea din domeniul public al municipiului 
Roman  în domeniul public al județului Neamț, în vederea realizării unui proiect 
de interes public județean, respectiv construirea a două locuințe protejate, a 

următoarelor terenuri: 

- str. Cireșilor nr. 11, identificat cu nr. C.F. 52727; 

- str. Cireșilor nr. 13,  identificat cu nr. C.F. 52783; 

- str. Cireșilor nr. 15, identificat cu nr. C.F. 52784;  

- str. Cireșilor nr. 17, identificat cu nr. C.F. 52888; 

- str. Cireșilor nr. 19, identificat cu nr. C.F. 52728. 
 



 

Art. 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, 

terenul revine în proprietatea publică a Municipiului Roman.  
 

Art. 3. Primarul Municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei. 

 

Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului 

municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 

 
 
     Preşedinte de şedinţă                                Contrasemnează 

              Consilier,                       Secretarul Municipiului Roman, 
       _______________                                              Gheorghe CARNARIU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii unor terenuri  
din proprietatea publică a Municipiului Roman în proprietatea 

publică a Județului Neamț a unor terenuri 

 

 Prin hotărârea nr. 203/29.08.2018, Consiliul Județean Neamț solicită 

transmiterea din domeniul public al Municipiului Roman în domeniul public al 
Județului Neamț, a unor suprafețe de teren pe care vor fi construite două locuințe 

protejate. 

 Prin urmare, propun ca următoarele 5 loturi de teren situate în: 

- str. Cireșilor, nr. 11, identificat cu nr. C.F. 52727; 

- str. Cireșilor, nr. 13,  identificat cu nr. C.F. 52783; 

- str. Cireșilor, nr. 15, identificat cu nr. C.F. 52784;  

- str. Cireșilor, nr. 17, identificat cu nr. C.F. 52888; 

- str. Cireșilor, nr. 19, identificat cu nr. C.F. 52728. 

să fie transmise în proprietatea publică a Județului Neamț și administrarea 

Consiliului Județean, care, la rândul său le va transmite D.G.A.S.P.C. Neamț 

pentru realizarea obiectivelor propuse. 

 Terenurile se vor folosi numai în scopul și pe durata proiectului, iar în 
cazul în care construirea celor două locuințe protejate nu se va începe în termen 
de 3 ani, terenurile vor reveni în proprietatea publică a Municipiului Roman. 
 
 Față de cele expuse mai sus, vă rog să analizați și să vă pronunțați prin 

vot. 

 
Inițiator, 

Primarul Muncipiului Roman, 
Lucian-Ovidiu MICU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind transmiterea unor terenuri din 
proprietatea publică a Municipiului Roman în proprietatea publică a 

Județului Neamț 
 
 

          Văzând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre promovate de 

Primarul Municipiului Roman, dl. Lucian-Ovidiu Micu, am constatat 
următoarele: 
 

Sub aspectul oportunităţii: realizarea pe teritoriul intravilan al 
municipiului a unor locuințe protejate care să garanteze serviciile necesare și să  

asigure condiții normale de viață tinerilor cu dizabilități, este dezideratul oricărei 

administrații locale. Considerăm oportună solicitarea Consiliului Județean 

Neamț de a realiza două astfel de obiective pe raza municipiului Roman; 
 

Sub aspectul legalităţii:  În temeiul Legii nr. 215/2001R privind 
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul 

local poate dispune asupra modalităţii de utilizare a bunurilor proprietatea 

municipiului și prin urmare decizia de față este conformă prevederilor legale. 
          

În concluzie,  apreciez  proiectul ca legal şi oportun şi recomand 

aprobarea acestuia.                                                  

 

 

Arhitect Șef, 

Iulian Sebastian NEGRU 


