R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 102 din 31.07.2014
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Roman în
domeniul privat al acestuia, precum şi scoaterea din funcţiune şi
casarea bunurilor de retur din Staţia de epurare Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 12392 din 16.07.2014 înaintată de
către dl. Laurenţiu Dan Leoreanu - Primarul Municipiului Roman, precum şi
raportul de specialitate nr. 12393 din 16.07.2014 întocmit de către
Compartimentul Evidenţă Patrimoniu din cadrul Serviciului Administraţie
Publică Locală;
Având în vedere adresa nr. 12389/16.07.2014 a Companiei Judeţene Apa
Serv S.A. Neamţ;
Văzând avizul favorabil nr. 42 din 31.07.2014 al Comisiei pentru buget
finanţe, avizul favorabil nr. 105 din 31.07.2014 al Comisiei juridice, precum şi
avizul pentru legalitate nr. 13825 din 31.07.2014 dat de către Secretarul
Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale
care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativteritoriale, precum şi cele ale art. 36, alin. 2, lit. „b” şi lit. „d”, alin. 4, lit. „f”, şi
ale alin. 6, lit. „a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001R – Legea administraţiei
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi
act normativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Roman în
domeniul privat al acestuia, precum şi scoaterea din funcţiune şi casarea
bunurilor de retur din Staţia de epurare Roman, bunuri ce sunt prevăzute în
anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului
municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Mihai-Dănuţ LICHIARDOPOL

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman
Gheorghe CARNARIU

