R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 146 din 20.07.2009
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. 11915/16.07.2009 întocmită şi înaintată de
către primarul municipiului Roman prof. Laurenţiu Dan Leoreanu, precum şi Raportul de
specialitate nr. 11916/16.07.2009 întocmit şi înaintat de către Direcţia Tehnică;
Văzând avizul favorabil nr. 66 din 20.07.2009 al Comisiei pentru Urbanism şi
administrarea Teritoriului, aviyul favorabil nr. 148 din 20.07.2009 al Comisiei Juridice,
precum şi avizul pentru legalitate nr. 12037 din 20.07.2009 dat de către secretarul
municipiului Roman;
Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 884/2004, privind concesionarea unor spaţii
cu destinaţia de cabinete medicale; dispoziţiile 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;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. “c”, alin. 5, lit. “a”, 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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului
Roman şi concesionarea directă, a cabinetului medical nr. 55, în suprafaţă de 20,3 m.p.,
precum şi cotă parte indiviză din spaţiile comune, din cadrul Policlinicii Roman, către
CMI Damaschin Viorica, acesta înlocuind cab. nr. 41, ce face obiectul contractului de
concesiune nr. 70835/28.12.2004.
Art. 2. Se aprobă modificarea obiectului contractului de concesiune nr.
70835/28.12.2004, conform dispoziţiilor art.1., iar toate celelalte clauze ale contractului
rămân valabile.
Art. 3. Se aprobă vânzarea cabinetului identificat la art.1 către medicul
concesionar, în condiţiile O.U.G. nr. 68/2008.
Art. 4. Secretarul Municipiului Roman şi persoanele împuternicite în acest sens,
vor aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.
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