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

   HOT�RÂRE 
 

Nr. 96 din 30.09.2004 
 

Privind modificarea  HCL nr. 95/24.10.2002  de aprobare a 
cuantumului chiriilor pentru spa�iile disponibile �i terenurile aferente 

chio�curilor din incinta unit��ilor de înv���mânt 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr. 58315 din 24.09.2004  întocmit� �i 
înaintat� de Serviciul Urbanism; 

V�zând avizul favorabil nr. 35 din 27.09.2004 al Comisiei pentru Buget - 
Finan�e, precum �i avizul pentru legalitate nr. 58423 din 24.09.2004 dat de c�tre 
Secretarul municipiului Roman; 
 În conformitate cu prevederile art. 167 alin. 2.1 din OUG nr.184/2001, de 
modificare �i completare a Legii înv���mântului �i ale Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal; 

În temeiul art. 38 alin. 1 lit. ''f'' �i ''g'' �i al art. 46 alin.1 din Legea nr.215/2001, 
privind administra�ia public� local�; 
  
 

HOT�R��TE 
 

 
Art.1. Articolul nr.1 al HCL nr.95/24.10.2002 va avea urm�torul cuprins: 
 

- " se aprob� stabilirea unui cuantum minim al chiriilor pentru închirierea - 
prin licita�ie public� - a spa�iilor disponibile din incinta unit��ilor de 
înv���mânt ( f�r� utilit��i ) dup� cum urmeaz�: 

 
- 0.75 EURO/mp/lun� -pe durata anului �colar- sau contravaloarea în lei la 

momentul pl��ii - pentru spa�iile ce vor fi folosite în vederea desf��ur�rii 
procesului educa�ional, în sistem privat; 

- 0.50 EURO/mp/lun� -pe durata anului �colar- sau contravaloarea în lei la 
momentul pl��ii - pentru spa�iile din c�minele ce se afl� în incinta unit��ilor 
de înv���mânt �i care vor fi închiriate, pentru cazare, persoanelor fizice; 

- 3.00 EURO/mp/lun� -pe durata func�ion�rii- sau contravaloarea în lei la 
momentul pl��ii - pentru spa�iile ce vor fi închiriate agen�ilor economici, în 
vederea desf��ur�rii activit��ilor de comer�; 
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- 2.00 EURO/mp/lun� sau contravaloarea în lei la momentul pl��ii - pentru 

spa�iile ce vor fi închiriate agen�ilor economici în vederea desf��ur�rii 
activit��ilor de produc�ie sau de prest�ri servicii; 

- 1,40 EURO/sal�/or� sau contravaloarea în lei la momentul pl��ii – pentru 
s�lile de sport ce vor fi închiriate în vederea desf��ur�rii activit��ilor 
sportive sau antrenamentelor. 

 
Art.2. La data intr�rii în vigoare a prezentei hot�râri art.2 din HCL nr. 27 din 

27.03.2003 se abrog�. 
 
Art.3. Direc�ia Tehnic� prin compartimentul de specialitate �i Direc�ia Finan�e 

- Buget Local vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hot�râri. 
  

Art.4. Hot�rârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
municipiului, persoanelor �i autorit��ilor interesate. 

 
 
 
 
 
 Pre�edinte de �edin��,     Contrasemneaz�, 
  Consilier,             Secretar, 
   Ec. Ioan ANTOCI                                        Jr. Gheorghe CARNARIU 
 
 
             
             
             
             
             
       
       
 
 


