ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 108 din 31.07.2014
privind transmiterea unui teren în folosinţă gratuită către
Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 12936 din 24.07.2014 înaintată de
către Primarul Municipiului Roman – dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi
raportul de specialitate nr. 12937 din 24.07.2014 întocmit de Direcţia de
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
Văzând avizul favorabil nr. 108 din 31.07.2014 al Comisiei pentru
urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 42 din 31.07.2014 al
Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 13825 din 31.07.2014 al
Secretarului municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 861, alin. 3, art. 874 şi art. 875 din
Codul Civil, prevederile Legii nr. 213/1998, precum şi cele ale art. 8 şi art. 12
din Legea nr. 489/2006;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin 5, lit „a”, ale art. 45,
alin. 3, ale art. 124, precum şi ale art.115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr.
215/2001R - Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită a suprafeţei totale
de 8.106 mp teren, din care 5904 mp teren situat în Roman, str. Speranţei f.nr. şi
2202 mp teren situat în str. Alexandru cel Bun nr.5, în vederea reabilitarii şi
bunei exploatări a Aşezămantului spitalicesc „Precista Mare”, pe durata
existenţei acestuia, pe bază de contract aprobat de Consiliul Local al
municipiului Roman.
(2) Titularul dreptului de folosinţă va utiliza bunul conform destinaţiei
stabilite la alin.1, nu va putea să il cedeze, să-l închirieze sau să-l exploateze în
scopul obţinerii de venituri, destinaţia sa fiind exclusiv în scopuri filantropice.
(3) Dreptul de folosinţa gratuita va putea fi retras în cazul în care
Aşezămantul spitalicesc „Precista Mare” nu se va realiza, daca titularul nu
respecta limitele dreptului de folosinţă privind destinaţia sau dacă interesul
public o va impune.

(4) Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de
situaţie - anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul municipiului va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 3. Secretarul municipiului Roman va comunica, potrivit legii,
prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Mihai-Dănuţ LICHIARDOPOL

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

