
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L   
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 183 din 09.11.2015 
 

privind modificarea şi completarea HCL 114/2009 privind stabilirea 

destinației locuințelor situate în strada Fabricii  

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
             Examinând Expunerea de motive nr. 19421  din 06.11.2015 întocmită şi 

înaintată de către primarul municipiului Roman, Laurenţiu Dan Leoreanu, 

precum şi  Raportul de specialitate comun al Direcţiei de Asistenţă Socială şi 

Biroului Juridic-Contencios nr. 19422 din 06.11.2015; 

Văzând avizul favorabil nr. 52 din 09.11.2015 al Comisiei pentru 

administrație publică locală, sport și turism şi avizul nr. 185 din 09.11.2015 al 

Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 19460 din 09.11.2015 

dat de către Secretarul Municipiului Roman; 

  În temeiul art. 36, alin. (2) lit „d” şi alin.6 lit. ”a”, ale art. 45 alin. (1) și 

art. 115 alin. (1) lit. „b” din legea nr.215/2001R, privind administraţia publică 

locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea art.2 din anexa 2 la HCL 114/2009, 

privind stabilirea destinatiei locuintelor situate în strada Fabricii, cu un nou 

alineat care va avea următorul cuprins:  

       „Direcţia de Asistenţă Socială va efectua pentru fiecare solicitant o ancheta 

sociala care sa verifice situaţia sociala, locativa şi materiala a solicitantului” 

Art.2. Se aprobă modificarea şi completarea art.3 din anexa 2 la HCL 114/2009, 

privind stabilirea destinatiei locuintelor situate în strada Fabricii, care va avea 

următorul cuprins: 

 „Accesul în Adăpostul social se face prin încheierea unui contract de 

gazduire. În cazul solicitanţilor aflaţi în situaţii sociale şi materiale similare, 

accesul se va face în ordinea depunerii cererii şi în funcţie de concluziile 

anchetei sociale efectuate.”  

 Art.3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 

municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
  

    Preşedinte de şedinţă,             Contrasemnează, 

             Consilier,                       Secretarul Municipiului Roman    

Bogdan-Costinel ANDRIEȘ                         Jurist Gheorghe CARNARIU 


