
R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 

 
Nr. 69 din 06.06.2013 

 
privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către EON MOLDOVA 

DISTRIBUŢIE S.A. a unor terenuri în scopul amplasării definitive a unor 

echipamente electrice 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

 Examinând expunerea de motive nr. 8258 din 29.05.2013 înaintată de către Primarul 

Municipiului Roman – dl. Laurenţiu-Dan Leoareanu, precum şi raportul de spacialitate nr. 

8259 din 29.05.2013 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Văzând avizul favorabil nr. 27 din 06.06.2013 al Comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 69 din 06.06.2013 al Comisiei juridice, 

precum şi avizul de legalitate nr. 8696 din 06.06.2013 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 ale art. 16 din Legea 

energiei electrice nr. 13/2007; 

 În temeiul dispoziţiilor articolului 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit „a”, ale art. 45, 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 terenului în suprafaţă de 1,00 mp situat pe str. Mihail Jora f.nr., pentru 

amplasarea definitivă a unui bloc de măsură şi protecţie a branşamentului la  energie 

electrică a obiectivului „HALA DEPOZITARE S.C. ULTRA TOTAL INVEST S.R.L. 

Roman”, situat în municipiul Roman, pe Artera Roman Vest, f. nr.  
 

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

Distribuţie S.A. a terenului în suprafaţă de 0,40 mp situat pe str. Vasile Lupu, nr. 60, 

pentru amplasarea definitivă a unui bloc de măsură şi protecţie a branşamentului la  

energie electrică a obiectivului „ŞTRAND MUNICIPAL” Roman. 

 

  Art. 3. Primarul municipiului va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

Hotărâri. 
 

  Art. 4. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 

  
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ 

                     Consilier,                                           Secretarul Municipiului Roman,               

            Petrică CAPRARU                                    Jurist Gheorghe CARNARIU 

 


