R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 114 din 31.07.2014
privind aprobarea vânzării unei locuințe și mandatarea S.C. Municipal
Locato Serv S.A. în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 12753 din 22.07.2014 înaintată de către
domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul
de specialiate nr. 12754 din 22.07.2014 întocmit de către Biroul Juridic-Contencios;
Văzând avizul nr. 34 din 31.07.2014 al Comisiei pentru administrație publică
locală, sport și turism, avizul nr. 117 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 adresa S.C. Municipal Locato Serv S.A. înregistrată la
Primăria municipiului Roman cu nr. 12188/11.07.2014, prevederile art. 36, alin. (2) lit.
„c”, art. 36 alin. (3) lit. „c”, art. 36, alin. (5), lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind
administrația publică locală, precum și prevederile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea
de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile
unităţilor economice sau bugetare de stat;
În temeiul art. 45, alin. (1) lit. „a” şi al art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr.
215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă vânzarea directă către Asociația de Proprietari nr. 14 Roman a
imobilului situat în Roman, str. Gloriei, bl. 17A, sc. A, parter, ap. 1, cu nr. cadastral
54893-C1-U2, înscris în Cartea Funciară a municipiului Roman nr. 54893-C1-U2,
conform Extrasului de Carte Funciară nr. 16148 din 27.05.2014.
Art. 2. Se aprobă prețul vânzării în sumă de 8290 euro, conform Raportului de
evaluare întocmit de PFA Stejar Romică.
Art. 3. Se acordă mandat S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman să
îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilului menționat la art. 1 și să
semneze la notar contractul de vânzare-cumpărare cu privire la acest imobil.
Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului
municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.
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