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

HOT�RÂRE 
 

Nr. 68 din 07.06.2007 
 

Pentru stabilirea unor m�suri în vederea vânz�rii spa�iilor cu destina�ie de 
locuin�� situate în municipiul Roman, Aleea Dumbrava Ro�ie nr. 1 

 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 

Examinând adresa nr. 8715 din 25.05.2007 a Prefectului Jude�ului Neam� 
precum �i expunerea de motive nr. 9130 din 01.06.2007 întocmit� Direc�ia 
Administra�ie Public� Juridic Contencios �i înaintat� de Primarul municipiului 
Roman; 
 V�zând avizul favorabil nr. 36 din 07.06.2007 al comisiei pentru urbanism �i 
lucr�ri publice, precum �i avizul pentru legalitate nr. 9525 din 07.06.2007  dat de 
c�tre secretarul municipiului Roman; 
 Având în vedere prevederile art. 1, alin. 1, art. 7, alin. 4 �i 8, art. 9, alin. 2, art. 
12, alin. 2 din Legea 85/1992R, privind vânzarea de locuin�e �i spa�ii cu alt� 
destina�ie construite din fondurile statului �i din fondurile unit��ilor economice sau 
bugetare de stat, ale art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finan�ele publice locale, 
precum �i ale art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „b” �i art. 123, alin. 1 din Legea nr. 
215/2001R privind administra�ia public� local�; 

În temeiul art. 45, alin 1 din acela�i act normativ: 
 

HOT�R��TE: 
 

Art.1  Se aprob� urm�toarele m�suri în vederea definitiv�rii vânz�rii spa�iilor cu 
destina�ie de locuin�� situate în municipiul Roman, str. Aleea Dumbrava Ro�ie, nr. 1:   

a) Se împuternice�te S.C. Acvaserv S.R.L. Roman în calitate de unitate 
specializat� s� definitiveze opera�iunile de vânzare; 

 

b) Comisionul re�inut de unitatea ce efectueaz� vânzare este de 1,5% �i se include 
în pre�ul de vânzare; 

 

c) Evaluarea în vederea stabilirii pre�ului de vânzare se face în condi�iile art. 7, 
alin. 4 din Legea 85/1992R privind vânzarea de locuin�e �i spa�ii cu alt� 
destina�ie construite din fondurile statului �i din fondurile unit��ilor economice 
sau bugetare de stat; 

 

d) Vânzarea se poate face �i cu plata în rate, cu e�alonarea în maxim 12 rate 
lunare. 



 2 

 
e) Sumele rezultate în urma vânz�rii se vireaz� integral la bugetul local, dup� care 

se vor vira c�tre S.C. Acvaserv S.R.L. Roman pentru între�inerea, repararea �i 
acoperirea cheltuielilor de administrare a locuin�elor din str. Fabricii, blocurilor 
1, 2, 3 �i 4.  

 

f) Articolul 4 al Hot�rârii Consiliului Local nr. 100 din 26.10.2006 se modific� �i 
va avea urm�torul cuprins: ,, Titularii contractelor de închiriere vor dobândi 
prin cump�rare un drept de proprietate exclusiv asupra camerelor de locuit �i 
un drept de proprietate în indiviziune pe cote p�r�i asupra dot�rilor, instala�iilor 
�i p�r�ilor de construc�ie de folosin�� comun�, precum �i asupra terenului 
aferent cl�dirii a�a cum a fost el determinat prin autoriza�ia de construire sau 
planuri de situa�ie”. 

 
Art.2  S.C. Acvaserv S.R.L. Roman va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hot�râri. 
 

Art.3  Hot�rârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului 
Roman, persoanelor �i autorit��ilor interesate.  
  
         
 
 
           Pre�edinte de �edin��                   Contrasemneaz�, 
                   Consilier,                                                            Secretar, 
          Ing. Neculai IFTIMIE                              Jurist Gheorghe CARNARIU 


