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R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Nr. 116 din 22.09.2011 

 
privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor terenuri 

 în scopul alimentării cu energie electrică a unor investiţii 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

 Examinând expunerea de motive nr. 16489 din 13.09.2011 înaintată de 

către dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul Municipiului Roman, precum şi 

raportul de spacialitate nr. 16490 din 13.09.2011 întocmit de Direcţia de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Văzând avizul favorabil nr. 60 din 21.09.2011 al Comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 129 din 22.09.2011 al 

Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 17207 din 22.09.2011 al 

Secretarului municipiului Roman; 

 În conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare şi 

cele ale art. 16 din Legea nr. 13/2007 -  Legea energiei electrice; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „c” şi ale 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 transmiterea în folosinţă gratuită către E.ON Moldova 

Distribuţie S.A. a 0,5 m.p. teren definitiv şi 12,00 m.p. teren temporar, terenuri 

situate în str. Ştefan cel Mare, nr. 248 pentru executarea obiectivului de investiţii 

„Alimentare cu energie electrică a Muzeului de Ştiinţe ale Naturii, municipiul 

Roman, judeţul Neamţ”.  
 

 Art. 2. Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către E.ON Moldova 

Distribuţie S.A. a 0,5 m.p. teren definitiv şi 6,00 m.p. teren temporar, terenuri 

situate în str. Speranţei, nr. 11 pentru executarea obiectivului de investiţii 

„Alimentare cu energie electrică Direcţia de asistenţă socială – Cantina Roman, 

judeţul Neamţ”.  
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Art. 3. Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către E.ON Moldova 

Distribuţie S.A. a 1,00 m.p. teren definitiv şi 217,00 m.p. teren temporar, 

terenuri situate în Aleea Revoluţiei, nr. 11 pentru executarea obiectivului de 

investiţii „Alimentare cu energie electrică Locuinţe sociale în municipiul 

Roman, judeţul Neamţ”.  
 

Art. 4.  Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către E.ON Moldova 

Distribuţie S.A. a 5,00 m.p. teren definitiv şi 318,00 m.p. teren temporar, 

terenuri situate pe Artera Ocolitoare, pentru executarea obiectivului de investiţii 

„Alimentare cu energie electrică Spălătorie auto aparţinând S.C. DURO 

INVEST S.R.L. Roman, judeţul Neamţ”.  
 

Art. 5. Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, pe durata executării 

lucrărilor, către S.C. NORUS BIOGAZ S.R.L. IAŞI, a 420,00 m.p. teren situat 

în str. Prof. Dumitru Mărtinaş, f. nr., pentru executarea obiectivului de investiţii 

„Racordarea la Sistemul Energetic Naţional şi alimentare cu energie electrică a 

obiectivului CENTRALĂ ELECTRICĂ DE TERMOFICARE CU 

FUNCŢIONARE PE BIOGAZ din str. Energiei, nr. 6, municipiul Roman, 

judeţul Neamţ”.  
 

  Art. 6. Primarul municipiului va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

Hotărâri. 
 

  Art. 7. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 
  

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 

                     Consilier,     Secretarul Municipiului Roman,

      Eugen PĂULEŢ                             Gheorghe CARNARIU 


