
R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Nr. 171 din 20.11.2008 

 
privind aprobarea propunerii de modificare şi completare a anexei 

 nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001privind atestarea domeniului 
public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

 Avînd în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1356/2001 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 
judeţul Neamţ; 
 Examinând expunerea de motive nr. 19633 din 13.11.2008, înaintată de Primarul 
Municipiului Roman şi raportul de specialitate nr. 19634 din  întocmit de Compartimentul 
Gestiune şi Administrare Patrimoniu; 
 Văzând avizul nr. 59 din 19.11.2008 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea 
teritoriului, avizul nr. 72 din 20.11.2008 al Comisiei juridice şi avizul de legalitate  nr. 20047 
din 20.11.2008 al Secretarului municipiului; 
 În temeiul dispoziţiilor articolului 36, 45, 97 şi 115, alin.1, lit. „b” din Legea nr. 
215/2001R a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. Se aprobă propunerea de modificare şi completare a anexei nr.3 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1365/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al  
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte 
din prezenta hotărâre. nr. 112/27.09.2007, conform anexei 1 la prezenta Hotărâre. 

 

Art. 2. Compartimentul Gestiune şi Administrare Patrimoniu va transmite prezenta 
hotărâre  Serviciului Patrimoniu şi Protecţia Mediului din cadrul Consiliului Judeţean Neamţ 
pentru a întreprinde demersurile necesare promovării proiectului de hotărâre de Guvern vizând 
modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001, în termen de 
15 zile de la data intrării  în vigoare a prezentei hotărâri. 

 

Art. 3. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate. 
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