
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. 78 din 27.07.2006   
 

Privind aprobarea listei spaţiilor proprietatea privată a municipiului Roman 
ce pot fi vândute, potrivit prevederilor Legii nr.236 din 09.06.2006 pentru aprobarea 

O.U.G. nr. 110/2005 şi desemnarea reprezentanţilor consiliului local în comisia de 
vânzare a spaţiilor medicale 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr. 79875 din 20.07.2006 întocmită şi înaintată de 
Direcţia Tehnică ; 
 Văzând, avizul favorabil nr. 33 din 26.07.2006 al comisiei pentru urbanism, precum şi 
avizul pentru legalitate nr. 80144 din 24.07.2006 dat de către secretarul municipiului Roman; 
 Având în vedere prevederile  art. 4 şi 6 din Legea nr. 236/2006 pentru aprobarea O.U.G. 
nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ 
- teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară 
activităţi conexe actului medical, precum şi ale art. 38, alin 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „5” şi art. 125, 
alin.2, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; 

În temeiul art.46, pct.1 din acelaşi act normativ: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
    

 Art.1  Se aprobă lista spaţiilor proprietate privată a municipiului Roman, cu 
destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi 
conexe actului medical (inclusiv terenul aferent), ce urmează a fi vândute în condiţiile 
Legii 236/2006 pentru aprobarea O.U.G. 110/2005, conform anexelor nr.1 şi 2, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2  Se stabilesc ca reprezentanţi ai consiliului local, în comisia de vânzare a 
spaţiilor medicale: 

2.1.Membri titulari: 
- Ing. Dan Felician Ioniţă – Director executiv – Primăria municipiului Roman 
- C. j. Cristian Gabriel Ursu – Director executiv – Primăria municipiului Roman. 

2.2. Membri supleanţi: 
- Ec. Mihai Plaii – Director – Direcţia Buget - Contabilitate 
 

   Art.3  Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului 
Roman Prefectului Judeţului Neamţ, precum şi persoanelor şi autorităţilor interesate.  
 

 
 Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează 
                  Consilier,                                                                    Secretar, 
        Prof. Traian DIMITRIU                                   Jurist Gheorghe CARNARIU 
 


