
R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 190 din 16.09.2016 
 

privind aprobarea concesionării unui teren  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr. 17276 din 15.09.2016 iniţiată de dl 

Laurenţiu Dan Leoreanu - Primarul Municipiului Roman şi raportul Direcţiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr.17277 din 15.09.2016; 

Văzând avizul favorabil nr. 66 din 16.09.2016 al Comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 189 din 16.09.2016 al 

Comisiei juridice şi avizul de legalitate nr. 17405 din 16.09.2016 al Secretarului 

Municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) precum şi ale art. 13 şi 15 din 

Legea nr. 50/1991R, modificată şi completată, ale art. 39, art. 48 alin. (3), art. 56 

alin. (1) şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul; 

În conformitate cu  prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5) lit. a) 

şi b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală; 

În temeiul art. 45 alin. (3) şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

215/2001R privind administraţia publică locală, 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art. 1. Aprobă Studiul de oportunitate nr. 16585 din 14.09.2016, privind 

concesionarea unui teren pentru construcţii, elaborat de Direcţia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului;  

Art. 2. Aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 16.000 

mp, cu nr. cadastral 57114, situat în bd. Nicolae Bălcescu, f.nr., către SOMACO 

GRUP PREFABRICATE S.R.L. Bucureşti, pentru o perioadă de 25 de ani, în 

scopul extinderii spaţiilor de producţie/depozitare existente; 

Art. 3.  Aprobă ca redevenţa datorată să fie cea stabilită prin H.C.L. nr. 

172/2015, în echivalent a 1,2 euro/mp/an la data plăţii; 

 Art. 4. Primarul Municipiului Roman, prin Direcţia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 

 Art. 5. 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 ANDRIEŞ                             Gheorghe CARNARIU 


