R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 172 din 18.12.2013
Privind completarea H.C.L. nr. 97 din 06.08.2013 privind
aprobarea efectuării unui schimb de terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 18494 din 11.12.2013 înaintată de către
domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul
de specialitate nr. 18495 din 11.12.2013 întocmit de către Biroul Juridic-Contencios;
Văzând avizul nr. 72 din 18.12.2013 al Comisiei pentru urbanism și
administrarea teritoriului, avizul nr. 174 din 18.12.2013 al Comisiei juridice, precum şi
avizul pentru legalitate nr. 20020 din 18.12.2013 dat de către Secretarul Municipiului
Roman;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” și art. 36, alin. 5, lit. „b” din
Legea nr. 215/2001R privind administrația publică locală;
În temeiul art. 45, alin. 1, lit. „a” şi al art. 115, alin. 1, lit. „b”din Legea nr.
215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă completarea H.C.L. nr. 97 din 06.08.2013 privind aprobarea
efectuării unui schimb de terenuri, după cum urmează:
 După art. 1 se introduce art. 1^1, care va avea următorul conținut:

„Se aprobă preluarea de la S.C. COM BETON S.A. Iaşi a terenului prevăzut
la art. 1 în următoarele condiții:
- dreptul de ipotecă instituit asupra acestui teren se va menține doar până la
încheierea contractului de schimb în formă autentică, îndeplinirea formalităților de
publicitate imobiliară și semnarea de către S.C. COM BETON S.A. Iași a
contractului de ipotecă cu privire la terenul situat în str. Ogoarelor, f. nr.;
- după această dată, ipoteca va fi radiată și instituită asupra terenului primit
în schimb de S.C. COMBETON S.A. de la Consiliul Local Roman, așa cum este
individualizat la art. 1” ”.
Art. 2. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului
municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ing. Petru FARCAŞI

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Jurist Gheorghe CARNARIU

