
R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 

 
Nr. 190 din 19.12.2014 

 
privind aprobarea preluării unor imobile în conformitate cu  prevederile 

art. 9, al. 2 din Ordonanţa nr. 20 din 27 ianuarie 1994, republicată, privind 

măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

     

Examinând expunerea de motive nr. 20129 din 17.12.2014 înaintată de către 

Primarul Municipiului Roman – dl. Laurenţiu Dan Leoreanu, precum şi raportul de 

specialitate nr. 20130 din 10.12.2014 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului; 

Văzând avizul favorabil nr. 78 din 19.12.2014 al Comisiei pentru buget-

finanţe, avizul favorabil nr. 75 din 19.12.2014 al Comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 195 din 19.12.2014 al Comisiei 

juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 20340 din 19.12.2014 al Secretarului 

municipiului Roman; 

Văzând prevederile art. 9, alin. 2 din O.G. nr. 20 din 27 ianuarie 1994, 

republicară, privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor 

existente; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c” şi alin. 5, lit. „b”, ale art. 123, 

ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind 

administraţia publică locală ;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

Art. 1. Aprobă preluarea a trei apartamente situate în blocul 17, bd. 

Roman Muşat, şi achitarea unor despădubiri la valorile înscrise în anexa la 

prezenta hotărâre, în echivalent lei la cursul BNR din data plăţii, conform 

rapoartelor de evaluare realizate de evaluator atestat ing. Stejar Romică.  
 

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman, prin serviciile 

subordonate, să procedeze la efectuarea operaţiunilor şi documentelor de 

preluare a apartamentelor de la articolul 1.  
 

Art. 3. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ 

               Consilier,                       Secretarul Municipiului Roman, 

        Vasile MOCANU                                                Gheorghe CARNARIU   


