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HOT�RÂRE 
 

Nr. 43 din 26.05.2005  
 

Privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public în  
domeniul privat al municipiului Roman �i administrarea  

Consiliului Local Roman precum �i casarea acestora  
 

      CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr. 43676 din 18.05.2005 întocmit� �i înaintat� 
de Direc�ia Tehnic� ; 

V�zând, avizul favorabil nr. 20 din 25.05.2005 al comisiei pentru urbanism, 
precum �i avizul pentru legalitate nr. 44198  din 23.05.2005 dat de c�tre secretarul 
municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile legii nr. 15 /1994 privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale �i necorporale, modificat� �i completat�, ale O.M.F. nr. 
747/1994, ale HG nr. 909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
Legii 15/1994, ale HG. nr. 2139 din 30 noiembrie 2004, pentru aprobarea Catalogului 
privind clasificarea �i duratele normale de func�ionare a mijloacelor fixe, precum �i ale 
art. 38 alin 2 lit. „f”  din Legea nr. 215/2001 privind administra�ia public� local�; 

În temeiul art.46 pct.1 din acela�i act normativ: 
 

HOT�R��TE 
 
  Art.1 Se aprob� trecerea din domeniul public �i administrarea S.C. Termloc S.A. 
Roman în  domeniul privat al municipiului Roman �i administrarea Consiliului Local 
Roman a imobilelor cu destina�ie de locuin�� situate în municipiul Roman, str. �tefan 
cel Mare, nr. 193, respectiv 182 – 186 �i str. Sucedava, nr. 153, respectiv 184.  
 

      Art. 2  Se aprob� casarea  �i demolarea imobilelor prev�zute la art. 1, evacuarea 
persoanelor care de�in sau au de�inut contracte de închiriere �i mutarea acestora în 
locuin�ele sociale disponibile din fondul locativ. 
 

      Art. 3. Primarul municipiului Roman prin serviciile de specialitate �i S.C. Termloc 
S.A. Roman vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hot�râri. 
 

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

 Pre�edinte de �edin��     Contrasemneaz� 
                 Consilier,                                                                    Secretar, 
        Sorin Dumitru CAZAN                                Jurist Gheorghe CARNARIU 


