
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 81 din 30.04.2015 

 
privind solicitarea transmiterii dreptului de administrare privind 

o suprafaţa de teren către Consiliului Local Roman  

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 7565 din 30.04.2015 înaintată de către 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul 

de specialitate comun nr. 7566 din 30.04.2015 al Direcţiei Tehnice şi al Biroului 

Juridic-Contencios; 

Văzând avizul favorabil nr. 23 din 30.04.2015 al Comisiei pentru Administraţie 

Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 83 din 30.04.2015 al Comisiei 

Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 7575 din 30.04.2015 dat de către 

Secretarul municipiului Roman; 

În temeiul dispoziţiilor  art. 867 şi urm . din Noul Cod civil, ale art. 36, alin. 2, 

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

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se solicită transmiterea a doua loturi de teren în suprafaţa de 64 m.p. şi 

respectiv 38 m.p., identificate conform schiţei anexă la prezenta hotărâre din 

administrarea Consiliului Local Cordun în administrarea Consiliului Local Roman, în 

vederea realizării proiectului de investiţii „Amenajare sens giratoriu intersecţie 

DN2(E85) cu str. Plopilor”, pe durata existenţei acestei construcţii. 

 (2) Terenul este în domeniul public al Comunei Cordun şi îşi va pastra acelaşi 

regim juridic al proprietaţii, transmiţandu-se doar dreptul de administrare. 

 (3) Predarea terenului se va face prin protocol încheiat între cele doua părţi. Se 

împuterniceşte Primarului Municipiului Roman prin Serviciile specializate să semneze 

în numele Consiliului Local  Roman, acordul de asociere. 
 

  Art. 2. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 47 din 

31.03.2014 se abrogă. 
 

  Art. 3. Secretarul municipiului Roman va asigura, conform legii,  comunicarea 

prezentei hotărâri către Consiliul Local al Comunei Cordun şi tuturor autorităţilor şi 

persoanelor interesate. 

 

     Preşedinte de şedinţă                                             Contrasemnează 

               Consilier,                                          Secretarul Municipiului Roman, 

 Leonard ACHIRILOAEI                                      Gheorghe CARNARIU 


