
R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L  L O C A L  

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 161 din 27.08.2009 

 
privind  aprobarea concesionării  a unui teren pentru realizarea 

unui obiectiv de investiţii 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr.12357/27.07.2009 întocmită şi înaintată de către 
Primarul municipiului Roman - prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precun şi raportul de specialitate 
nr. 12358/27.07.2009 întocmit de către Serviciul Juridic Contencios;  

Văzând avizul favorabil nr. 93 din 27.08.2009 al Comisiei pentru urbanism şi 
adninistrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 181 din 27.08.2009 al Comisiei Juridice, precum şi 
avizul pentru legalitate nr. 14089 din 27.08.2009 dat de către secretarul municipiului Roman; 

 Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publica aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/2007, ale H.G. 
nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor  Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, ale Legeii nr. 50/1991 privind 
autorizarea  executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare; 

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 Studiul de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a 
terenului în suprafaţă de 13660 m.p., situat în str. Colectorului , nr. 23. 

 

Art. 2. Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului  proprietate privată a 
Municipiului Roman, în suprafaţă de 13660 m.p., situat în str. Colectorului, nr. 23, în vederea 
realizării unei uzine de reciclare a deşeurilor, pentru o perioadă de 5 ani, pentru o redevenţă 
minimă(preţul de pornire al licitaţiei) de 1 euro/mp/an, plătită de la data semnării contractului 
de concesiune şi 10% din producţia anuală de energie produsă sau contravaloarea acesteia, 
plătită de la data dării în funcţiune a investiţiei.  

 

Art. 3. Licitaţia se va organiza conform regulamentului şi caietului de sarcini aprobat 
prin H.C.L. nr. 35/2001. 

 

Art. 4. Secretarul Municipiului Roman şi persoanele împuternicite în acest sens, vor 
aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari. 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ               
                  Consilier,                                                                Secretar, 
         Sorin Dumitru CAZAN                                  Jurist Gheorghe CARNARIU 


