
R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 

 
Nr. 35 din 21.03.2012 

 
privind aprobarea concesionării unui imobil 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 4673 din 13.03.2012 iniţiată de către 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul Municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialitate nr. 4674 din 13.03.2012 întocmit de către Direcţiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Văzând avizul favorabil nr. 11 din 19.03.2012 al Comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 36 din 21.03.2012 al 

Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 5183 din 21.03.2012 al 

Secretarului municipiului Roman; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c” şi alin. 5, lit. „b”, ale art. 

123, 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. Aprobă concesionarea imobilului situat în str. C.A. Rosetti, nr. 8, 

cu nr. cadastral 50118, compus din teren în suprafaţă de 405 mp şi construcţie 

CT6 în suprafaţă de 356 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului 

Roman, prin licitaţie publică, în scopul amenajării unei băi publice, conform 

proiectului nr. 149/2009 elaborat de S.C. CARO SERV COM S.R.L. Piatra 

Neamţ şi aprobat prin H.C.L. Roman nr. 112 din 18.06.2009. 
 

Art. 2. Aprobă ca preţul redevenţei de pornire la licitaţie să fie de 350 

euro/an, pentru o durată a concesiunii de 25 de ani. 
 

Art. 3. Aprobă ca plata redevenţei să fie achitată începând cu anul punerii 

în funcţiune a obiectivului, dar nu mai târziu de 3 ani de la data încheierii 

contractului.  
 

Art. 4. Comisia numită prin Hotărârea nr. 23 din 09.02.2011 va proceda 

la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei. 
 

Art. 5. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre, în 

temeiul legii, autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ 

         Consilier,       Secretarul Municipiului Roman, 

   Ec. Leonard ACHIRILOAEI                        Jurist Gheorghe CARNARIU 


