ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 215 din 17.12.2009
privind aprobarea preţului de vânzare a locuinţelor construite de
Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 21296 din 11.12.2009 înaintată de Primarul
Municipiului Roman – prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi Raportul de specialitate comun al
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Direcţiei Economice nr. 21297 din 11.12.2009 ;
Văzând avizul favorabil nr. 116 din 17.12.2009 al Comisiei pentru urbanism şi
administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 100 din 17.12.2009 al Comisiei pentru buget-finanţe,
avizul favorabil nr. 237 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 21531 din 17.12.2009
al Secretarului municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 152/1998R privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, pct. „a”, ale art. 45, precum şi ale art. 115,
alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Aprobă ca preţul de vânzare a locuinţelor din ansamblul Vasile Lupu etapa I să fie
de 1.448,80 lei/m.p. suprafaţă construită, la care se aplică şi corecţia de etaj, conform prevederilor
Decretului-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către
populaţie.
Art. 2. Aprobă ca preţul de vânzare a locuinţelor din blocul 15 str. Ştefan cel Mare să fie
de 3.036,50 lei/m.p. suprafaţă construită, la care se aplică şi corecţia de etaj.
Art. 3. Aprobă ca preţul de vânzare a terenului aferent locuinţelor de la articolul 1 să fie
de 191,01 lei/m.p., iar pentru terenul aferent locuinţelor de la articolul 2, preţul de vânzare să fie de
433,75 lei.
Art. 4. Aprobă ca operaţiunile de vânzare să se efectueze de către S.C. MUNICIPAL
LOCATO SERV S.R.L. Roman, ca societate specializată care are ca acţionar majoritar Consiliul
local.
Art. 5. Primarul municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi
persoanelor interesate.
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