
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 

Nr. 159 din 30.09.2015 
 

privind aprobarea evaluării unor terenuri 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

 Examinând Expunerea de motive nr.16891 din 29.09.2015, înaintată de 

Primarul Municipiului Roman şi Raportul comun  nr.16892 din 29.09.2015 al 

Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Biroului Juridic-Contencios; 

 Văzând Avizul nr. 58 din 30.05.2015 al Comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului, Avizul nr. 162 din 30.09.2015 al Comisiei juridice,  

Avizul nr. 61 din 30.09.2015 al Comisiei pt. buget-finanţe şi Avizul de legalitate  

nr. 16933 din 30.09.2015  al Secretarului municipiului Roman; 

 Văzând H.C.L. nr. 35/26.02.2015 privind aprobarea inventarului 

terenurilor  ce se pun la dispoziţia  Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 în 

vederea compensării; 

 Luând în considerare dispozițiile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 10/2001R 

privind regimul juridic al unor immobile preluate abuziv în perioada 6 martie 

1945-22 decembrie 1989, ale H.G. 250/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al 

unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 

1989, ale Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 

restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 

perioada regimului comunist în România și ale H.G. 401/2013 pentru aprobarea 

Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013; 

 În temeiul dispoziţiilor articolului 36, al.2, lit. “c”, alin.5, lit. „a” și lit.  

„b”, articolului 45 alin. 1, și ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, 

privind administraţia publică locală ;  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.  Se aprobă evaluarea terenurilor ce urmează a face obiectul 

compensării în temeiul legii nr. 10/2001 și al Legii nr. 165/2013 conform anexei 

nr. 1 la prezenta hotărâre, stabilită prin rapoartele de evaluare nr. 13761/1, 

13762/2,13762/3,13762/4,13762/5,13762/6,13762/7,13762/8,13762/9,13762/10,



13762/11,13762/12,13762/13,13762/14,13762/15,13762/16,13762/17,13762/18 

întocmite de Cabinet de expert Buleu Elena. 

Art. 2. Primarul municipiului Roman, prin serviciile subordonate, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

 

        Preşedinte de şedinţă                                          Contrasemnează 

                 Consilier,                                        Secretarul municipiului Roman, 

     Leonard ACHIRILOAEI    Gheorghe CARNARIU 


