
R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 
 

Nr. 37 din 28.03.2013 

 
privind aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 78/2010 şi aprobarea 

concesionării prin licitaţie publică a unor terenuri destinate construirii de 

locuinţe 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând expunerea de motive nr. 4407 din 20.03.2013 înaintată de către Primarul 

Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 4408  din  20.03.2013 al Direcţiei 

de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

Văzând avizul favorabil nr. 14 din 28.03.2013 al Comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 35 din 28.03.2013 al Comisiei juridice, precum 

şi avizul de legalitate nr. 4820 din 28.03.2013 al Secretarului municipiului Roman; 

Văzând Hotărârea Consiliului local Roman nr. 78 din 16.07.2010 pentru aprobarea 

inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite în folosinţă gratuită potrivit Legii nr. 

15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 

personală, modificată prin H.C.L. nr.  128 din 18.10.2010; 

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R 

modificată şi completată, ale art. 39, ale art. 48, alin. 3, ale art. 56, alin. 1 şi ale anexei 1 la 

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c” şi alin. 5, lit. „a” şi „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. Aprobă modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 78/2010, modificată prin 

H.C.L nr. 128/2010 care va avea forma înscrisă în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.  
 

Art. 2. Aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenurilor    destinate 

construcţiei de locuinţe, înscrise în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
 

Art. 3. Aprobă ca preţul de pornire la licitaţie să fie de 0,5 euro/mp/an, pentru o 

durată de 49 de ani. 
 

Art. 4. Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei Hotărâri. 
 

Art. 5. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor 

şi persoanelor interesate. 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

     Consilier,                                      Secretarul Municipiului Roman,   

  Prof. Doru-Mihai ALEXANDRU                          Jurist Gheorghe CARNARIU 


