ROMÂNI A

JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 104 din 24.06.2015
privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui
imobil către Centrul de Transfuzie Sanguină Piatra Neamț în
vederea desfășurării activității de colectare a sângelui

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 10592 din 17.06.2015 din înaintată
de către domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul municipiului Roman,
precum şi raportul de specialitate nr. 10593 din 17.06.2015 întocmit de către
Biroul Juridic-Contencios;
Având în vedere adresa nr. 430/11.03.2015 a Centrului de Transfuzie
Sanguină Piatra Neamț, înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr.
4438/12.03.2015, precum și adresa nr. 9856/05.06.2015 a Spitalului Municipal
de Urgență Roman;
Văzând avizul nr. 40 din 24.06.2015 al Comisiei pentru urbanism și
amenajarea teritoriului, avizul nr. 107 din 24.06.2015 al Comisiei juridice
precum şi avizul pentru legalitate nr. 10895 din 24.06.2015 dat de către
Secretarul Municipiului Roman;
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. „c” și alin. 5 lit. „a”, ale art. 45, ale art. 124,
precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind
administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către Centrul de
Transfuzie Sanguină Piatra Neamț a imobilului cu nr. 62 situat la etajul II al
Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului municipal de Urgență Roman, str.
Tineretului, nr. 28, NCP 3586, în suprafață de 82,5 mp, indicat în anexa nr. 1
din prezenta hotărâre, în vederea desfășurării activității de colectare a sângelui
de la donatorii din municipiul Roman și din împrejurimi.
Art. 2. Transmiterea în folosință gratuită a imobilului prevăzut la art. 1 se
realizează pe durata desfășurării activității de colectare a sângelui. Schimbarea

destinației imobilului va duce la nulitatea de drept a prevederilor prezentei
hotărâri.
Art. 3. Primarul Municipiului Roman va pune în aplicare prezenta
hotărâre, prin serviciile subordonate.
Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului
municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.
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