
R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Nr. 220 din 17.12.2009 

 
privind darea în folosinţă gratuită Poliţiei municipiului  

Roman a spaţiilor în suprafaţă utilă totală de 84,00 m.p. situate în 
 imobilul din str. Bogdan Dragoş, nr.16 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

 Examinând expunerea de motive nr. 21412 din 15.12.2009 înaintată de către Primarul 
Municipiului Roman – Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul de specialitate nr. 21413  
din 15.12.2009 întocmit de către Direcţia Urbanism şi Amenajarea Tertitoriului; 
 Văzând avizul favorabil nr. 118 din 17.12.2009 al Comisiei pentru urbanism şi 
administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 242 din 17.12.2009 al Comisiei juridice, 
precum şi avizul de legalitate  nr. 21531 din 17.12.2009 al Secretarului municipiului Roman; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit „a”, ale art. 45, alin. 3, ale 
art. 124, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit.”b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

 Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită Poliţiei municipiului Roman a spaţiilor 
în suprafaţă utilă totală de 84,00 m.p., situate în judeţul Neamţ, municipiul Roman, str. 
Bogdan Dragoş, nr.16, identificate potrivit planului anexat  care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

  Art. 2. Spaţiile identificate la pct.1 fac parte integrantă din domeniul public al 
municipiului Roman şi se dau în folosinţa gratuită către Poliţia municipiului Roman pe  
durata a 1 an, timp în care cheltuielile de întreţinere vor fi suportate de către cea din urmă. 
 

Art. 3. Predarea spre folosinţă a spaţiilor se va face în condiţiile legii, pe bază de 
protocol încheiat între Consiliul local al municipiului Roman şi Poliţia municipiului 
Roman. 

 

Art. 4. La expirarea termenului stabilit, spaţiile se vor preda, pe bază de protocol, 
Consiliului local al municipiului Roman, în bună stare de funcţionare şi fără sarcini. 

 

  Art. 5. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor 
şi persoanelor interesate. 
  
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                     CONTRASEMNEAZĂ 

                Consilier ,                 Secretar,    
             Lenuţa-Nuşa CHIRIAC                     Jurist Gheorghe  CARNARIU 


