R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 28 din 28.02.2008
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 70 din 26.08.2004 privind trecerea
unor imobile în care funcţionează cabinete medicale înfiinţate potrivit O.G. nr.
124/1998, din proprietate publică în proprietate privată a municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 3295 din 21.02.2008, întocmită de Direcţia
Tehnică şi înaintată de Primarul municipiului Roman;
Văzând avizul nr. 11 din 28.02.2008 al Comisiei pentru urbanism precum şi avizul
pentru legalitate nr. 3789 din 28.02.2008 dat de către secretarul municipiului Roman;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu
destinaţia de cabinete medicale, ale art. 14, alin. 4 şi 7 din O.G. nr. 124/1998 privind
organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea 629/2001, republicată, cu completările ulterioare, ale art. 10 din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare, ale O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică;
În temeiul art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea 215/2001R privind
administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea anexei prin completarea listei bunurilor imobile
(cabinete medicale) care trec din domeniul public în domeniul privat al municipiului Roman,
în vederea concesionării, astfel: Punctul I din Anexa la H.C.L. nr. 70/2004 se va modifica şi
va avea următorul conţinut:
„I. Policlinica nouă, str. Tineretului, cu un nr. de 16 cabinete medicale”
Art.2. Se aprobă concesionarea cabinetului Neurologie din Policlinica nouă
(Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Municipal Roman), din str. Tineretului, nr. 28, dnei dr. Neamţu Alexandrina, pentru organizarea unui cabinet medical individual.
Art.3. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului
Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
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