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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. 207 din 18.12.2015 

 
privind modificarea H.C.L. nr. 14/13.01.2011 privind aprobarea 

documentaţiei pentru închirierea spaţiilor aflate în administrarea 

Direcţiei Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

       

Examinând expunerea de motive nr. 21796 din 10.12.2015 înaintată de 

către Primarul Municipiului Roman – Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi 

raportul de specialitate nr. 21797 din 10.12.2015 al Direcţiei Administraţia 

Pieţelor, Bazar Obor; 

Văzând avizul favorabil nr. 72 din 18.12.2015 al Comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 214 din 18.12.2015 al 

Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 22413 din 18.12.2015 al 

Secretarului municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, alin. 5, lit. „b”, ale art. 45, 

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

administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 14/13.01.2011 

privind aprobarea documentaţiei pentru închirierea spaţiilor aflate în 

administrarea Direcţiei Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor,după cum urmează: 
 

- Art. 3.1 lit. b va avea următorul conţinut: 

“3.1-b)carne pasăre în suprafaţă de 12.90 mp şi 13.68 mp 

-la art. 3.1 după punctul d)se introduc :  

lit e)lapte şi produse lactate în suprafaţă de 12.05 mp,9.07 mp,8.21 mp;  

lit. f)dozatoare lapte şi cafea în suprafaţă de 1mp,2mp,3mp; 

lit g)preparate din peşte ,fructe de mare în suprafaţă de 12.05 mp”; 

- Art. 3.5 va avea următorul conţinut: 

 “chioşcuri/dozatoare lapte sau cafea “ 



Art.2. Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 14/13.01.2011 

privind aprobarea documentaţiei pentru închirierea spaţiilor aflate în 

administrarea Direcţiei Administraţia Pieţelor,Bazar,obor,după cum urmează: 

- punctul 1.5 se modifică astfel: „chioşcuri/dozatoare lapte sau cafea” 
     

Art.3. Se aprobă modificarea anexei nr. 3 la HCL nr. 14/13.01.2011 

privind aprobarea documentaţiei pentru închirierea spaţiilor aflate în 

administrarea Direcţiei Administraţia Pieţelor,Bazar,Obor,după cum urmează: 

- punctul 1.1 „Spaţii desfacere Hală va avea următorul conţinut”: 

a) preparate carne, în suprafaţă de 12.05 mp ; 

b) carne pasăre , în suprafaţă de 12.90 mp şi 13.68 mp; 

c) peşte în suprafaţă de 11.90 respectiv 11.83 mp ; 

d) carne de vită şi/sau porc în suprafaţă de 13.68 mp; 

e) lapte şi produse lactate în suprafaţă de 12.05 mp ;9.07 mp ;8.21mp 

          f)  dozatoare lapte şi cafea în suprafaţă de 1mp,2mp,3mp; 

          g)  preparate din peşte ,fructe de mare în suprafaţă de 12.05 mp; 
 

Art.4. Direcţia Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor  va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei Hotărâri. 
 

Art.5. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre, 

potrivit legii,  autorităţilor şi persoanelor interesate.  

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            CONTRASEMNEAZĂ 
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