
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. 8 din 25 .01.2007 
 
Privind stabilirea unor măsuri de sprijin pentru locatarii blocului nr. 3 din str. 

Nicolae Titulescu municipiul Roman 
 

      CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr. 1645 din 18.01.2006 întocmită şi înaintată de 
Direcţia administraţie publică locală juridic contencios; 

Văzând avizul favorabil nr. 1 din 25.01.2007 al Comisiei pentru administraţie publică 
locală, precum şi avizul pentru legalitate nr. 2230 din 25.01.2007 dat de către secretarul 
municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile art. 11, alin. 1, lit. „a” şi art. 16, alin. 2 din Legea nr. 
213/1998 privind regimul juridic al proprietăţii publice, ale art. 286, alin. 1, 2 şi 4 din Legea 
571/2003 privind codul fiscal, ale art. 44, 55, 56 din Legea 114/1996 R legea locuinţei, 
precum şi ale art. 38, alin. 2, lit. „c”, „d” şi „e”, alin. 4, lit. „c”, alin. 5, lit. „a”, alin. 6, lit. 
„a”, pct. 8 şi 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă schimbarea destinaţiei locuinţelor din strada Tudor Vladimirescu, bl. 
9, respectiv, strada Vasile Lupu, bl. 1 şi 2  în locuinţe de necesitate potrivit anexei I la 
prezenta hotărâre şi repartizarea lor către locatarii din blocul nr. 3 str. Nicolae Titulescu, 
municipiul Roman. 

 

Art.2 Se aprobă transmiterea în administrare a blocului nr. 9 din strada Tudor 
Vladimirescu către S.C. „Acvaserv” S.R.L. Roman. 

 

Art. 3 Se aprobă scutirea de la plata impozitului pentru clădire datorat de locatarii 
din blocul 3 str. Nicolae Titulescu, municipiul Roman potrivit anexei I la prezenta hotărâre. 
Scutirea se aplică începând cu luna ianuarie 2007 şi este valabilă pe toată perioada utilizării 
locuinţelor de necesitate. 

 

Art.4 Se aprobă cuantumul chiriei datorat de beneficiarii locuinţelor de necesitate 
după cum urmează: 

- garsonieră – 10 lei/lunar; 
- apartament cu două camere – 15 lei/lunar. 
 

Art.5 S.C. „Acvaserv” S.R.L. Roman va încheia contractele de închiriere cu 
beneficiarii şi va percepe chiriile stabilite.  

 

Art.6 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului 
Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
        
       Preşedinte de şedinţă           Contrasemnează 
      Consilier,                    Secretar, 
     Ing. Constantin GHICA                                         Jurist Gheorghe CARNARIU 


