
R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Nr. 8 din 28.01.2010 

 
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 116 din  
18.06.2009 privind aprobarea vânzării unor terenuri 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând Expunerea de motive nr. 1393 din 20.01.2010 înaintată de 
către Primarul Municipiului Roman - prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi 
Raportul de specialitate nr. 1394 din 20.01.2010 întocmit de către Direcţia 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

Văzând avizul favorabil nr. 6 din 28.01.2010 al Comisiei pentru urbanism 
şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 8 din 28.01.2010 al Comisiei 
juridice, precum şi avizul de legalitate  nr. 2158 din 28.01.2010 al Secretarului 
municipiului Roman; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, alin. 5, lit. „b”, 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 modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 116 din 18.06.2009, 

care va avea următorul conţinut: 
„Aprobă vânzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al 

municipiului Roman, care îndeplinesc următoarele condiţii: 
-   utilizatorii să le deţină în baza unor contracte de concesiune şi/sau de  

închiriere; 
- terenurile să nu fie revendicate de foştii proprietari; 
- terenurile să fie situate în intravilan; 
- să fie ocupate cu construcţii proprietatea concesionarului, mai puţin 

cele destinate exclusiv construirii de chioşcuri şi garaje;  
- criteriile să fie îndeplinite cumulativ.” 

 

 Art. 2. Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 116 din 18.06.2009, 
care va avea următorul conţinut: 

„Se constituie comisia care va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri, după cum urmează: 

- dl. Constantin Ghica – viceprimarul municipiului Roman; 



- dl. Valerian Anghel - consilier local; 
- dl. Vasilică Murăriţa - consilier local; 
- d-na Ana-Maria Alexe – arhitect şef al municipiului Roman; 
- d-na Gabriela Pisică – director D.I.T.L. Primăria municipiului 

Roman; 
- d-na Camelia Rusu – şef Serviciu Juridic Primăria municipiului 

Roman.” 
 

 Art. 3. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre 
autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ 

 Consilier,                                            Secretar,   
   Prof. Valentin DĂNĂILĂ                               Jurist Gheorghe CARNARIU 


