R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 14 din 31.01.2008
Privind clarificarea situaţiei juridice a unor terenuri
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 1589 din 24.01.2008 întocmită de Serviciul
Urbanism şi înaintată de Primarul municipiului Roman ;
Văzând avizul favorabil nr. 6 din 31.01.2008 al comisiei pentru urbanism,
precum şi avizul pentru legalitate nr. 2064 din 31.01.2008 dat de către secretarul
municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 36, alin.2, lit. „c”, alin 5 lit. „a” şi ale art. 123,
alin. 1 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45, pct. 1 şi 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă dezmembrarea unei parcele de 8002 m.p. din terenul proprietate
privată a municipiului, conform schiţei cadastrale anexă la prezenta, cu nr. cadastral
provizoriu 3852, situat în str. Islazului f. nr. şi trecerea acestuia din administrarea S.C.
ACVASERV S.R.L. Roman în administrarea Consiliului local Roman.
Art. 2. Se aprobă transmiterea terenului de la art. 1 în proprietatea beneficiarilor
Titlurilor de proprietate nr. 2/2825 din 06.02.2006 – Gâlcă Gheorghe, nr. 2/2843 din
11.07.2006 – moştenitorii Ivancea Ion şi nr. 37/948 din 2007– moştenitorii Prisecaru
Ioan;
Art. 3. Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului local Roman în
administrarea S.C. ACVASERV S.R.L. Roman a terenului în suprafaţă de 8002 m.p.,
aparţinând domeniului privat al municipiului Roman, situat în str. Islazului f.nr., cu
număr cadastral provizoriu 4171, pentru o durată de 19 luni şi încheierea unui contract
de garanţie imobiliară asupra acestuia, pentru împrumutul aprobat prin Hotărârea nr. 79
din 10.07.2007.
Art. 4. Se însărcinează Primarul municipiului Roman pentru încheierea protocolului
de predare-primire între Consiliul local Roman şi S.C. ACVASERV S.R.L. Roman, ce
are ca obiect prezentul teren.
Art. 5. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului
Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
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