ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 69 din 29.05.2014
privind transmiterea în administrare către Spitalul Municipal de Urgenţă
Roman a cabinetului medical, situat în cadrul Dispensarului III-IV,
din str. Bogdan Dragoş , nr. 100, etaj I, Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LOCAL;
Examinând expunerea de motive nr. 9300 din 20.05.2014 înaintată de către
Primarul Municipiului Roman - dl.Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul de
specialitate nr. 9301 din 20.05.2014 prin care Direcţia Tehnică propune transmiterea în
administrarea Spitalului Municipal de Urgenţă Roman, a cabinetului medical, format
din două încăperi, inclusiv hol acces, situat în cadrul Dispensarului III-IV, din
str.Bogdan Dragoş, nr. 100, etaj I, cu suprafaţă utilă de 32,23 mp, la care se adaugă în
cotă parte indiviză spaţiile comune, respectiv 46,86 mp;
Având în vedere avizul favorabil nr. 26 din 29.05.2014 al comisiei pentru
urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 72 din 29.05.2014 al
comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 9846 din 29.05.2014 dat de
Secretarul municipiului Roman;
În conformitate cu prevederile art. 867-870 din Codul civil;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. ”c”, alin. 5, lit. “b”, ale art. 45,
precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice
locale, cu modificarile şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă transmiterea în administrarea Spitalului Municipal de
Urgenţă Roman, a cabinetului medical, format din două încăperi, inclusiv hol
acces, situat în cadrul Dispensarului III-IV, din str. Bogdan Dragoş, nr. 100, etaj
I, cu suprafaţă utilă de 32,23 mp, la care se adaugă în cotă parte indiviză spaţiile
comune, respectiv 46, 86 mp, conform contractului de administrare prevăzut în
anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri punctul 3 din anexa
nr. 1 la H.C.L. nr. 36/31.03.2014 se abrogă.
Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor
interesate, prin grija secretarului municipiului Roman.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Constantin HOLBAN

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

