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H O T Ă R Â R E 
 

Nr. 4 din 13.01.2011 

 
privind aprobarea  închirierii unor terenuri pentru amplasarea 

de chioşcuri presă-carte 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 216 din 06.01.2011 înaintată de către 

Primarul Municipiului Roman – prof. Laurenţiu-Dan Leorenu, precum şi 

raportul de specialitate nr. 217 din 06.01.2011 al Direcţiei Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului; 

Văzând avizul favorabil nr. 4 din 13.01.2011 al Comisiei pentru urbanism 

şi administrarea teritoriului,  avizul favorabil nr. 4 din 13.01.2011 al Comisiei 

juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 699 din 13.01.2011 al Secretarului 

municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile art. 5 şi art. 14 şi următoarele din Legea nr. 

213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

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 închirierea prin licitaţie publică a terenurilor aparţinând 

domeniului public incluse în schiţa anexă care face parte integrantă din prezenta, 

în scopul amplasării unor chioşcuri pentru difuzare de presă şi carte. 
 

Art. 2. Se aprobă ca proiectul nr. 7/2010 elaborat de Direcţia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului să se aplice în autorizarea executării chioşcurilor de 

presă-carte.  

Art. 3. Se stabileşte durata închirierii la 3 ani, contra unei taxe lunare 

pornind de la valorile înscrise în Anexa nr. 4, punctul 2 din H.C.L. nr. 140 din 

18.10.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011. 

Art. 4. Se împuterniceşte Primarul municipiului Roman să organizeze 

licitaţiile potrivit celor de mai sus. 

Art. 5. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          CONTRASEMNEAZĂ 

Consilier,                                                     Secretar,    

          Aurelian JORA                               Jurist Gheorghe CARNARIU 


