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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. 93 din 10.07.2008   

 
Privind aprobarea listei spaţiilor şi a terenurilor aferente din proprietatea 

privată a municipiului Roman ce urmează a fi vândute potrivit prevederilor 
O.U.G. nr. 68/2008 şi desemnarea reprezentanţilor consiliului local în 

comisia de vânzare a spaţiilor medicale  
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr. 11121 din 07.07.2008 întocmită de Direcţia 
Tehnică şi înaintată de Primarul municipiului Roman; 
 Văzând avizul favorabil nr. 23 din 09.07.2008 al comisiei de administratie locală, sport 
şi turism, precum şi avizul pentru legalitate nr. 11400 din 10.07.2008 dat de către secretarul 
municipiului Roman; 
 Având în vedere prevederile  art. 4 şi 5 din O.U.G. nr. 68/2008 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.  36, alin. 5, lit. „b” şi 123 din Legea nr. 215/2001-R - privind administraţia 
publică locală; 

În temeiul art. 45, alin.1 şi art. 115, alin. 1, lit. „b” 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 ce urmează a fi vândute în condiţiile O.U.G. nr. 68/2008, potrivit anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

- Consilier local: Leonard ACHIRILOAIEI - membru 
- Consilier local: Marian Emil PERICICĂ - membru 
- Consilier local: Cristi Nicolaie AVRAM – supleant 
 

 Art. 3  Se stabilesc ca reprezentanţi ai consiliului local în comisia de contestaţii  d-nii : 
- Consilier local: George LAZĂR - membru 
- Consilier local: Aurelian JORA - membru 
- Consilier local: Alin Lucian Emanuel ANTOCHI – supleant 
 

Art. 4  Se aprobă o indemnizaţie pentru activitatea depusă de membrii comisiei de 
vânzare, în cuantum de 1,4% din sumele încasate din vânzarea spaţiilor medicale. 
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Art. 5  Se aprobă o indemnizaţie pentru activitatea depusă de membrii comisiei de 
contestaţie, în cuantum de 1,4% din valoarea spaţiilor vândute pentru care s-a soluţionat 
contestaţia.  

 

     Art. 6  Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului 
Roman, Prefectului Judeţului Neamţ persoanelor şi autorităţilor interesate.  
 
 
 Preşedinte de şedinţă        Contrasemnează 
                    Consilier,                                                                    Secretar, 
    Ec. Leonard ACHIRILOAIEI                               Jurist Gheorghe CARNARIU 
 


