R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 100 din 14.05.2009
privind modificarea H.C.L. nr. 94/30.04.2009 privind aprobarea concesionării
a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical din cadrul Policlinicii Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând Expunerea de motive nr. 7790//12.05.2009 întocmită şi înaintată de către prof.
Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi Raportul de specialitate nr.
7791/12.05.2009 întocmit şi înaintat de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul favorabil nr. 43 din 14.05.2009 al Comisiei pentru urbanism şi
administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 102 din 14.05.2009 al Comisiei juridice,
precum şi avizul pentru legalitate nr. 7951 din 14.05.2009 dat de către secretarul
municipiului Roman;
Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu
destinaţia de cabinete medicale, precum şi dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. “d”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. “b”
din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 94/30.04.2009 privind
aprobarea concesionării a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical din cadrul
Policlinicii Roman, care va avea următorul cuprins:
“Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului
Roman şi concesionarea prin licitaţie publică pentru o durată de 15 ani, a spaţiului
cu destinaţie de cabinet medical,în suprafaţă de 132,17 m.p., precum şi cotă parte
indiviză din spaţiile comune, din cadrul Policlinicii Roman, aşa cum este identificat
în anexa 1 la prezenta hotărâre, în scopul prestării de servicii medicale, după cum
urmează: tomografie computerizată, mamografie, RMN, echografie, radiologie.
Art.2. Celelalte dispoziţii ale H.C.L. nr. 94/30.04.2009 se menţin aşa cum au
fost aprobate.
Art.3. Secretarul Municipiului Roman va aduce la cunoştinţa celor interesati
prevederile prezentei hotărâri.
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