ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 71 din 29.05.2014
privind preluarea în administrare a unui imobil

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 9278 din 20.05.2014 înaintată de
către dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul Municipiului Roman, precum şi
raportul de specialitate nr. 9279 din 20.05.2014 întocmit de către Direcţia de
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
Văzând avizul favorabil nr. 27 din 29.05.2014 al Comisiei pentru
urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 74 din 29.05.2014 al
Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 9846 din 29.05.2014 al
Secretarului municipiului Roman;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului
Roman nr. 81 din 14.04.2009;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit „a”, ale art. 45,
alin. 3, ale art. 124, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit.”b” din Legea nr.
215/2001R privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Aprobă preluarea din administrarea Companiei Judeţene ApaServ
S.A. Neamţ în administrarea Consiliului local Roman, a imobilului proprietate
publică a Municipiului Roman, compus din clădire predeshidratare – hală în
suprafaţă de 700 mp şi teren aferent în suprafaţă de 2240 mp situat în
str. Bogdan Dragoş, nr. 352, în incinta Staţiei de epurare a apelor uzate Roman.
Art. 2. (1) Aprobă darea în folosinţă gratuită, pe durata execuţiei
lucrărilor, a imobilului de la art. 1, către PASSAVANT ROEDIGER GmbH
GERMANIA - SUCURSALA Bucureşti, în scopul amenjării acestuia pentru
organizarea de şantier a execuţiei investiţiei „Extinderea şi modernizarea staţiei
de epurare a apelor uzate Roman”.
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(2) La finalizarea lucrărilor imobilul revine în administrarea Consiliului
local şi va fi predat către C.J. ApaServ S.A. Neamţ pe bază de protocol - anexă
la Contractul de concesiune a Serviciului public de alimentare cu apă şi
canalizare.
Art. 3. Primarul municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 4. Secretarul municipiului Roman va comunica, potrivit legii,
prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Constantin HOLBAN

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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