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H O T � R Â R E 
 

Nr. 60  din 18.07.2005  
 
 

privind aprobarea  transmiterii în administrare, cu titlu gratuit c�tre 
Serviciul de Ambulan�� Jude�ean Neam� a unui imobil din municipiul Roman 

 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

 Examinând Expunerea de motive nr. 52087 din 14.07.2005, înaintat� de Primarul 
Municipiului Roman �i întocmit� de Compartimentul Juridic Contencios ; 
 V�zând avizul nr. 7 din 18.07.2005 al Comisiei Juridice �i avizul de legalitate  nr. 
52141 din 17.07.2005 al Secretarului municipiului Roman; 
 Având în vedere prevederile articolului 1, alin 1 din Ordonan�a Guvernului nr. 
70/2002, privind administrarea unit��ilor sanitare publice de interes jude�ean �i local �i 
ale art. 1 �i 2 din  Hot�rârea Guvernului nr. 866 /2002, privind trecerea unor imobile 
din domeniul privat al statului �i din administrarea Ministerului S�n�t��ii �i Familiei în 
domeniul public al municipiilor, ora�elor �i comunelor �i în administrarea consiliilor 
locale respective. 
       În temeiul dispozi�iilor art.38, lit. „f” �i „g”, art. 46 �i art.126 din Legea 
nr.215/2001, privind administra�ia public� local�, �i art. 17 din Legea 213/1998 privind 
proprietatea public� �i regimul juridic al acesteia; 

   
H O T � R � � T E  : 

 
 Art. 1. Se aprob�  transmiterea în administrare, cu titlu gratuit, c�tre  Serviciul 
Public de Ambulan�� Jude�ean Neam�, pe durata func�ion�rii acestui serviciu public, 
a imobilului – construc�ie, în care func�ioneaz� Serviciul de Ambulan�� Roman, situat 
în Roman, str. Speran�ei, nr. 11-13,  compus din dou� corpuri de cl�dire: 

- C1 - corp P+1, în  suprafa�� construit� de 178.20 m.p. (suprafa�� construit� 
desf��urat� de 356,40 m.p). 

- C2 - corp P, cu o suprafa�� construit� de  430,28 m.p. 
conform schi�ei anexe, care face parte integrant� din prezenta hot�râre. 
 



    
Art. 2. Predarea imobilului �i limitele dreptului de administrare se vor stabili prin 

protocol de predare-primire. 
 
 

      Art.  3.  Direc�ia tehnic� va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hot�râri. 
 

 Art. 4. Secretarul Municipiului Roman va comunica prezenta Hot�râre autorit��ilor 
�i persoanelor interesate. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 PRE�EDINTE DE �EDIN�� 
             Consilier,                          CONTRASEMNEAZ� 
    Ec. Vasile MOCANU                                                       Secretar,    
                                                             Jurist Gheorghe CARNARIU 


