ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 162 din 30.10.2008

privind aprobarea îndreptării unei erori materiale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 18.824 din 29.10.2008 întocmită de prof.
Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul Municipiului Roman;
Văzând avizul nr. 62 din 30.10.2008 al comisiei juridice şi avizul de legalitate nr.
18879 din 30.10.2008 al Secretarului municipiului;
În temeiul dispoziţiilor articolului 5, pct. 1 şi 2 din Legea nr. 550/2002, ale
articolului 36 alin. 5, lit. „b” şi ale articolului 45 şi 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr.
215/2001R privind administraţia publică locală ;

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se modifică art. 1. din H.C.L. 137/18.09.2008 care va avea următorul
cuprins:
„Aprobă modificarea poziţiei nr. 8 din lista anexă la Hotărârea Consiliului
local nr.105/2002 astfel:
- titularul contractului” – S.C. SALVADORI TOFAN S.N.C.
- suprafaţa ce se vinde: 92,51 mp spaţiu comercial situat la parter I, 13,38 mp
spaţiu comercial situat la parter II şi cota indiviză de 1 din holul de acces
comun in suprafaţă de 13,79 mp.
- suprafaţa de teren aferentă: 32,07 mp din care 17,63 mp exclusiv şi 14,71
mp C.P.I, precum şi cota de ½ din 12,53 mp, din care 12,27 mp exclusiv şi
0,26 mp C.P.I. – după cum rezultă din documentaţiile cadastrale identificate
cu N.C.P. 588/52, 588/61 şi 588/67.”
Art . 2. Se modifică art. 2 din H.C.L. 137/18.09.2008 care va avea următorul
cuprins:

„Aprobă modificarea poziţiei nr. 9 din lista anexă la Hotărârea Consiliului
local nr.105/2002 astfel:
- titularul contractului: S.C. INCO DATA S.R.L.
- Suprafaţa ce se vinde: 63,87 mp spaţiu comercial situat la parter I şi cota
indiviză de ½ din holul de acces comun in suprafaţă de 13,79 mp.
- suprafaţa de teren aferentă: 52,8 mp din care 50,58 mp exclusiv şi 2,22 mp
C.P.I. precum şi cota de ½ din 12,53 mp, din care 12,27 mp exclusiv şi 0,26
mp C.P.I.. – după cum rezultă din documentaţiile cadastrale identificate cu
N.C.P. 588/65 şi 588/67.”
Art. 3. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre
autorităţilor şi persoanelor interesate.
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