ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 177 din 23.09.2009
Privind modificarea H.C.L. nr. 170 din 27.08.2009,privind
trecerea unor imobile - locuinţe A.N.L. din domeniul public al
municipiului Roman în domeniul public al statului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 15623 din 18.09.2009 întocmită de
către Primarul municipiului Roman;
Văzând raportul de specialitate nr. 15624 din 18.09.2009 întocmit de către
Serviciul Juridic;
Văzând avizul favorabil nr. 98 din 23.09.2009 al comisiei pentru
urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 198 din 23.09.2009 al
comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 16015 din 23.09.2009
dat de către secretarul municipiului Roman;
Având în vedere prevederile dispoziţiile art. 9, alin. 2 şi art. 10, alin. 2 din
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi privată, ale art. 5, alin. 2 din
Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, ale art. II, alin. 1 din Legea nr.
89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinte, ale art. V din O.U.G. nr.
215/04.12.2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de
dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional, precum şi ale art. 36, alin.
2, lit. „c”, alin. 6, lit. „a”, pct. 17 din Legea nr. 215/2001R privind administrate
publică locală, precum şi dispoziţiile Legii nr. 24/2000, privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
În temeiul art. 45 şi art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ:

HOT ĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 170 din 27.08.2009,
care va avea următorul cuprins:
“Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Roman în
domeniul public al statului a imobilului situat în municipiul Roman, str. Ştefan
cel Mare, bl. 15, sc. C (indicativ proiect - Ansamblu Ştefan cel Mare, bl. M”8,
sc C), identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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Art. 2. Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 170 din 27.08.2009,
care va avea următorul cuprins, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 3. Celelalte dispoziţii ale H.C.L. nr. 170 din 27.08.2009rămân
neschimbate.
Art. 4.Primarul municipiului Roman prin serviciile de specialitate va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, Secretariatului General al Guvernului României,
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei, Prefectului judeţului
Neamţ, precum şi altor persoane şi autoritati interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Ing. Dan Ioan CĂRPUŞOR

Contrasemnează
Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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