R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 91 din 30.04.2009
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 80/14.04.2009
şi a H.C.L. nr. 81/14.04.2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând Expunerea de motive nr. 7020 din 27.04.2009 înaintată de
către prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman şi întocmită
de către Cabinet administrator public;
Văzând avizul favorabil nr. 41 din 30.04.2009 al Comisiei de bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 93 din 30.04.2009 al Comisiei juridice, precum şi
avizul pentru legalitate nr. 7220 din 30.04.2009 dat de către secretarul
municipiului Roman;
În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990R privind societăţile comerciale,
a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 106/2008, precum şi ale
H.C.L. nr. 190/2008;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „c”, lit. „d”, ale art. 45, alin. 2, lit. „c”,
precum şi ale art. 115, alin.1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind
administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă completarea anexei 1 la H.C.L. nr. 80/14.04.2009 cu
bunurile prevăzute în anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă radierea din anexa 1 la H.C.L. nr. 80/14.04.2009 a
imobilului Clădire–sediu, str. Ştefan cel Mare, nr. 259, cu număr inventar 8.1.1.
Art. 3. Se aprobă completarea anexei 1 la H.C.L. nr. 81/14.04.2009 cu
bunurile prevăzute în anexa 2 la prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă transmiterea bunurilor prevăzute în anexa 3 la prezenta
hotărâre către S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman, precum şi
completarea cu aceste bunuri a anexei 2 la H.C.L. nr. 80/14.04.2009.
Art. 5. Predarea – primirea bunurilor prevăzute la art. 4 se va face pe
bază de protocol încheiat între părţi, anexă la Contractul de delegare a
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Serviciului public de administrare a cimitirelor umane şi spaţiului locativ
precum şi la Contractul de administrare a Rampei de Gunoi, Serelor şi Băii
Comunale.
Art.6. Direcţia Tehnică, Comisia de negociere a Contractului de
concesionare a Serviciului public de administrare a cimitirelor umane şi
spaţiului locativ, S.C. ACVASERV S.R.L. Roman şi S.C. MUNICIPAL
LOCATO SERV S.A. Roman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art.7. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Ing. George-Alexandru BĂLAN
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Contrasemnează
Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU

