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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  

 

H O T Ă R Â R E 

 
Nr. 4 din 12.01.2016 

 

privind transmiterea unor imobile în administrarea  

Spitalului Municipal de Urgenţă Roman 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr. 482 din 11.01.2016 înaintată de către 

Primarul Municipiului Roman – prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul 

de specialitate nr. 483 din 11.01.2016 întocmit de Biroul Juridic; 

Văzând avizul favorabil nr. 1 din 12.01.2016 al Comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 3 din 12.01.2016 al Comisiei juridice, 

precum şi avizul de legalitate nr. 534 din 12.01.2016 al Secretarului municipiului 

Roman; 

Având în vedere dispoziţiile Legii Locuinţei 114/1996; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit a), ale art. 45 alin. 

(3), ale art. 124, precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R a 

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

 Art.1. Se aprobă transmiterea în administrarea Spitalului Municipal de 

Urgenţă Roman, a următoarelor apartamente situate în blocul 17, b-dul Roman 

Muşat, în vederea atribuirii acestora ca locuinţe pentru medici: 

- apartamentul nr. 25, compus din 3 camere, hol, bucătărie, cămară, baie, 

având o suprafaţă utilă de 68,95 mp şi o suprafaţă construită la sol de 80,80 mp 

(suprafaţă utilă din act 69,83 mp), cu nr. cadastral 1218/25, înscris în Cartea 

Funciară nr. 50707/C1-U22, proprietatea Municipiului Roman conform actului de 

dare în plată autentificat sub nr. 1396/16.12.2015 la BNP Luminiţa Tănase;  

- apartamentul nr. 32, compus din 2 camere şi dependinţe, logie de 3,60 

mp, având o suprafaţă construită de 60,33 mp şi o suprafaţă utilă de 48,83 mp, cu 

nr. cadastral 1218/32, înscris în Cartea Funciară 50707-C1-U9, proprietatea 

Municipiului Roman conform actului de dare în plata autentificat sub nr. 

1439/29.12.2015 la BNP Luminiţa Tănase; 
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 - apartamentul nr. 55, compus din 2 camere, hol, bucătărie, cămară, baie, 

având o suprafaţă construită de 54,96 mp şi o suprafaţă utilă de 47,95 mp, având nr. 

cadastral 1218/55, înscris în Cartea Funciară nr. 50707-C1-U25, proprietatea 

Municipiului Roman conform actului de dare în plată autentificat sub nr. 

1397/16.12.2015 la BNP Luminiţa Tănase;  

 

 Art.2. Dreptul de administrare se acordă pe durata nedeterminată, până la 

retragerea acestuia de către Consiliul Local Roman, cu notificarea prealabilă cu cel 

puţin 30 zile a S.M.U. Roman. Titularul dreptului de administrare se obligă să 

păstreze destinaţia imobilelor şi să suporte toate cheltuielile de întreţinere şi 

reparaţii;    

 
 

 Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman, prin serviciile 

specializate, să încheie protocolul de predare-primire; 

 
 

 Art.4. Secretarul Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 

     

 

 

          Preşedinte de şedinţă                      Contrasemnează 

           Consilier,                                Secretar,    

      Doru-Mihai ALEXANDRU                             Jurist Gheorghe CARNARIU 


