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R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  

        
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 30 din 27.02.2014 

 
 

Privind aprobarea/modificarea unor contracte 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 

 

 Examinând expunerea de motive nr. 3850 din 21.02.2014 înaintată de 

către domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul municipiului Roman, precum 

şi raportul de specialiate nr. 3851 din 21.02.2014 întocmit de către Biroul 

Juridic-Contencios; 

Văzând avizul nr. 9 din 27.02.2014 al Comisiei pentru urbanism și 

administrarea teritoriului, avizul nr. 32 din 27.02.2014 al Comisiei juridice 

precum şi avizul pentru legalitate nr. 4220 din 27.02.2014 dat de către Secretarul 

Municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” și alin. 5, lit. „a” și 

„b”, ale art. 36, alin. 2, lit. „d”, precum și ale alin. 6, lit. „a”, pct. 14  din Legea 

nr. 215/2001R; 

În temeiul art.  45, alin. 1, lit. „a” şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea 

nr. 215/2001R privind administraţia publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
  

 Art. 1. Se aprobă modificarea contractului-cadru de închiriere pentru 

suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință, aprobat prin H.C.L. nr. 

14 din 13.01.2011 privind aprobarea documentaţiei  pentru închirierea spaţiilor 

aflate în administrarea Direcţiei Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor, conform 

anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă contractul cadru de închiriere a locuințelor A.N.L., 

conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Se aprobă contractul cadru de închiriere a spațiilor disponibile în 

incinta unităților de învățământ, conform anexei nr. 3 parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art. 4. Se aprobă contractul cadru de concesiune exploatare teren 

(categorie de folosință „pășune”), conform anexei nr. 4, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 5. Se aprobă contractul cadru de concesiune a terenurilor pentru 

realizarea de investiții, conform anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 6. Se aprobă contractul cadru de închiriere a terenurilor pentru 

activități agricole, conform anexei nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 7. Se aprobă modificarea Contractului-cadru de comodat a 

terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 

pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, aprobat prin H.C.L.       

nr. 132/2012, conform anexei nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 8. Se aprobă modificarea contractului-cadru de atribuire în gestiune 

delegată a  serviciului de transport în regim taxi sau în regim de închiriere, 

aprobat prin H.C.L. nr. 133/2010 privind aprobarea Contractului-cadru de 

atribuire în gestiune delegată a transportului public în regim taxi şi în regim de 

închiriere, a Caietului de sarcini-cadru pentru atribuirea în gestiune delegată a 

serviciului de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere şi componenţei 

Comisiei speciale pentru încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată 

a serviciului de transport public în regim de taxi şi în regim  de închiriere, 

conform anexei nr. 8, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

  Art. 9. La data adoptării prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară se 

abrogă. 

 

 Art. 10. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului 

municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate. 

 

 
     Preşedinte de şedinţă,          Contrasemnează, 

    Consilier,                                    Secretarul Municipiului Roman, 

 Ing. Petru GÎNDULESCU                   Jurist Gheorghe CARNARIU 


